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 املقدمة 

 أ 

 مقدمة
والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه   احلمد هلل رب العاملني

 بعد: .. و ومن وااله
 قد أكد اإلسالم أن طلب العلم من أشرف املقاصد، وأمسى الغاايت اليتل

: }َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن  فقال تعاىلينبغي أن يسعى إليها اإلنسان، 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا 9َوالَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن{ ]الزمر: آية   [ ويقول جل شأنه: }يـَْرَفِع اَّللَّ

-َعْن َأِب ُهَريـَْرةَ و ، [ 11 أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت{ ]اجملادلة: آية ِمْنُكْم َوالَِّذينَ 
لََّم: »َمْن َسَلَك طَرِيًقا ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوسَ -ضي هللا عنهر 

ُ َلُه طَرِيًقا ِإىَل اجْلَنَِّة«  رواه أمحد  يـَْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسهََّل اَّللَّ
البحث العلمي، والسعي وراء اكتساب املعارف من أعظم الوسائل  ويعترب

وعلى قدر اإلنفاق عليه تكون  ، لألمم والشعوب  للرقي الفكري واملادي
  البحث  أن  ف  شك  أدىن هناك  يعد وملالعائدة النفعية على اجملتمع ورقيه، 

 تعاين  اليت  املشكالت   وحل  الشعوب   لتقدم  والوحيد  األمثل  الطريق  هو  العلمي
  ف شىت اجملاالت. البشرية منها

  تدريب   إىل  نشاطها   وتوجه  اهتمامها  اجلامعات   تويل  أن  الطبيعي  من  انولذا ك
  م لتمكنه  ؛اجلامعية  دراستهم  أثناء  العلمي  البحث  أساليب  إتقان  على  الطالب 

 إىل جديدة  معارف إضافة على قادرين جتعلهم حبثية مهارات  اكتساب  من
 .اإلنساين الفكر رصيد

 واملفاهيم  ابلنظرايت اجلامعي    الطالب  إملام  إىل  يهدفل  الكتاب   هذا  جاء  وقد
  الالزمة  املهارات  إكسابه ف يسهمالبحث العملي، كما  جمال األساسية ف 

  اجملاالت  شيت ف  العلمية ت راساوالد البحوث  إعداد على تساعده اليت



 

 

 املقدمة 

 ب 

 أصول مناقشةالكتاب  حمتوايت  وتتضمن واإلدارية، واالجتماعية اإلنسانية
  إجراء  ف العلمي البحث مناهج استخدام وكيفية العلمي البحث وقواعد

املستوى شىت اجملاالت املعرفية، وذلك على  ف وامليدانية  املكتبية الدراسات 
 .النظري والتطبيقي

دراسية،   وحدات  سبعاملستوى النظري فقد اشتمل الكتاب على ى عل أما 
وما يتعلق به من  طبيعة البحث العلمي حتدثت الوحدة الدراسية األوىل عن 

كتعريف املعرفة والعلم، والتفريق بينهما، وتعريف البحث العلمي،  مفاهيم  
حوث أنواع البكما حتدثت الوحدة الدراسية الثانية عن  وخصائصه، وأهدافه،  

 ية ومناهجها،العلم
 .خطة البحث العلمي، وخطوات إعدادهاوبينت الوحدة الدراسية الثالثة 

سواء   ،اانت واملعلومات أدوات مجع البيتضمنت الوحدة الدراسية الرابعة و 
املكتبة  تناولت الوحدة الدراسية اخلامسة  ف حني كانت نظرية أم تطبيقية، 

دمة البحث العلمي، وتضمنت الوحدة  اإللكرتونية واألنرتنت ودورمها ف خ
لسادسة آليات كتابة تقرير البحث، وأخرياً تناولت الوحدة الدراسية الدراسية ا

 وطات.السابعة منهجية حتقيق املخط
اشتمل الكتاب على متارين وأنشطة تطبيقية  على املستوى التطبيقي فقد أما 

الفائدة  كتمل لكي تعملية ألغلب الوحدات الدراسية، يقوم هبا الطالب 
 وترتسخ األطر النظرية للمادة.  يهالعلمية لد

 وهللا من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل 

 املؤلف 



 

 

 املقدمة 

 ج 

 :للمقرر العامة األهداف

 يتوقع من الدارس بعد دراسة هذا الكتاب أن يكون قادرا على أن: 

 .ودوافعه وخصائصه، وأهدافه، العلمي البحث مفهوم يبني (1

 .ومناهجه العلميحث الب أنواع يعدد (2

 مييـز بني مناهج البحث العلمي وأساليبه.  (3

 يسرد خطوات إعداد خطة البحث العلمي. (4

 .العلمي ختصصه جمال ف  ما ملوضوع  حبثية خطة يعد (5

 . نتائجها  من واإلفادة حتليلها،كيفية و  املعلومات، مجع أدوات  يعرف (6

 . اتوثيقهمنها و  االقتباسوكيفية  املعلومات  مصادريتعامل مع  (7

واإلنرتنت ومواقع الويب البحثية ف مجع  املكتبة اإللكرتونية يوظف  (8

 البياانت واملعلومات املتعلقة ببحثه.  

 واملخطوطات.الرتاثية  النصوص حتقيق كيفية  يشرح (9

 .للبحث وفق املنهج العلمي الصحيح النهائي التقرير يكتب (10

 



 

 

 املقدمة 

 د 

 حمتوايت املقرر   
 الصفحة املوضوع  الوحدة

دمة
املق

 

 ب -أ مة. املقد
 ج للمقرر. العامة األهداف

 ح  -د فهارس احملتوايت. 

مي
العل

ث 
لبح

عة ا
طبي

 

 4 . املعرفة تعريف
 5 أقسام املعرفة.

 6 .املعرفة مصادر
 7 العلم. تعريف

 8 .اخلصائص العامة للعلم
 10 .العلم أهداف

 13 الفرق بني العلم واملعرفة.
 14 .العلمي البحث مفهوم

 15 .العلمي البحث خصائص
 18 .والدراسات  البحوث  إجراء دوافع

 19 صفات الباحث. 

هج  
ومنا

واع 
أن

مي
العل

ث 
لبح

ا
 

 27 .العلمية البحوث  أنواع
 35 مفهوم مناهج البحث العلمي

 36 التارخيي.  املنهج 



 

 

 املقدمة 

 ه 

 حمتوايت املقرر   
 الصفحة املوضوع  الوحدة

 46 . املنهج الوصفي
 51 أسلوب الدراسات املسحية.

 56 أسلوب دراسة احلالة. 
 60 أسلوب حتليل احملتوى.

 65 التجرييب. املنهج 
 73 املنهج االستقرائي. 
 74 املنهج االستنباطي. 

 76 املنهج املقارن. 
مي

العل
ث 

لبح
طة ا

خ
 

 87 عنوان البحث.
 89 مشكلة البحث.
 97 فروض البحث.

 101 أمهية البحث.
 102 أهداف البحث.

 103 منهج البحث. 
 104 أدوات البحث.

 105 جمتمع وعينة البحث. 
 105 حدود البحث.

مي
العل

ث 
لبح

ج ا
ناه

 وم
واع

أن
 

 



 

 

 املقدمة 

 و 

 حمتوايت املقرر   
 الصفحة املوضوع  الوحدة

 106 الدراسات السابقة.
 110 مصطلحات البحث. 

 110 هيكل البحث.
 110 املصادر واملراجع. 

ات
لوم

واملع
ت 

ياان
ع الب

مج
 

 117 مجع املعلومات وتنظيمها. 
 119 املعلومات واستنباط النتائج حتليل 
 120 . املعلومات النظرية مجع أدوات 

 121 .العلمي البحث ف األولية املصادر
 123 .العلمي  البحث ف الثانوية املصادر
 126 . التطبيقية املعلومات  مجع أدوات 

 126 . االستبيان
 141 .املقابلة

 149 . املالحظة
 158 وعينة البحث.جمتمع الدراسة 

 160 . تعريف العينة
 167 . العينات  أنواع
 178 .والبياانت  علومات ملا عرض طرق

مي
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ث 
لبح

طة ا
خ
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 حمتوايت املقرر   
 الصفحة املوضوع  الوحدة
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كرت
اإلل

 
نت
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وا

 
رمها

ودو
 ف 

حث
الب

 
مي

العل
 

 186 مفهوم املكتبة.  
 186 . نشأة املكتبة

 187 أنواع املكتبات ووظائفها. 
 187 . اإللكرتونية املكتبة مفهوم

 188 مزااي املكتبة اإللكرتونية. 
 189 .البحث ف املكتبة الشاملة

 199 . نتاإلنرت تعريف 
 199 .استخدام اإلنرتنت ف البحث العلمي

 200 . (googleخطوات البحث ف )
 202 .املكتبة الرقمية جبامعة أم القرى

 208 املركز الوطين للمعلومات.

تابة
ك

 
قرير

ت
 

حث 
الب

 

 218 تعريف تقرير البحث. 
 218 شروط إعداد تقرير البحث.

 219 .البحث تقرير مكوانت 
 220 علومات التمهيدية. ملا

 222 املنت أو النص. 
 228 .عالمات الرتقيم



 

 

 املقدمة 

 ح 

 حمتوايت املقرر   
 الصفحة املوضوع  الوحدة

 237 . واملراجع املصادر 
 239 . واهلوامش احلواشي توثيق
 243 . واملراجع املصادر توثيق

 250 املالحق

جية
منه

 
قيق

حت
 

ات 
طوط

ملخ
ا

 

 255 . واصطالحاً  لغة املخطوطة تعريف
 255 . التحقيق وموضوعه معىن

 256 .التحقيق ضوعو م
 257 .املخطوطات  حتقيق أمهية

 259 .احملقق صفات 
 260 .املخطوطات  حتقيق قواعد

 261 .التحقيق خطوات 
 262 النسخ وترتيبها. مجع 

 268 املقابلة.
 270 التوثيق والتخريج. 

 278 . للمخطوطة البحث خطة إعداد
 279 .للمخطوطات  كتابة تقرير البحث

 A-E عراجامل
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 ( طبيعة البحث العلمي)  وىل األ الوحدة
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 الوحدة األوىل

 طبيعة البحث العلمي
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 .املعرفة يعرف (1

 يعدد أقسام املعرفة. (2

 .املعرفة مصادر يذكر (3

 .العلم يعرف (4

 .اخلصائص العامة للعلم يبني (5

 .العلم أهداف يعدد (6

 يفرق بني العلم واملعرفة. (7

 .ميعل لا البحث مفهوم يوضح (8

 . العلمي البحث خصائص يعدد (9

 .والدراسات  البحوث  إجراء دوافع يسرد (10

   صفات الباحث. يعدد (11

 .  الباحث وصفات  أبخالق  يتحلى (12
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سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على
سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على

تعريف املعرفةتعريف املعرفة

أقسام املعرفةأقسام املعرفة

مصادر املعرفةمصادر املعرفة

تعريف العلمتعريف العلم

ماخلصائص العامة للعلماخلصائص العامة للعل

أهداف العلمأهداف العلم

عرفةالفرق بني العلم واملعرفةالفرق بني العلم وامل

مفهوم البحث العلميمفهوم البحث العلمي

ميخصائص البحث العلميخصائص البحث العل

دوافع إجراء البحوثدوافع إجراء البحوث

صفات الباحثصفات الباحث
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قبل احلديث عن البحث العلمي وطبيعته، البد من احلديث بني يدي ذلك  
 يت:والتفريق بينهما، وذلك على النحو اآلعن املعرفة والعلم، 

 : املعرفة تعريف
  الشيء  وعرف (عرف) الفعل منمشتقة  كلمةتعرف املعرفة ف اللغة أبهنا  

 . حواسه من حباسة أدركه: ومعرفة عرفاانً 
 وتعرف املعرفة ف االصطالح أبهنا:  

 
 

 كما تعرف أبهنا: 

 
 

 وعرفت أيضاً أبهنا: 
 
 

 :  هي املعرفة أن إىل تلك التعريفات  من خنلص أن ونستطيع
 .منظم  غري أو منظماً  تصديقاً، أو كان  تصوراً  اإلدراك لقمط ✓

 طبيعة البحث العلمي

نسان من خالل التعلم أو املعلومات والفهم اللذان يكتسبهما اإل
 التجربة.

ف ف الفهم النظري أو العلمي ملوضوع ما، وهي جمموع ما هو معرو
 جمال معني.

احلقائق واملعلومات، والوعي أو اخلربة اليت اكتسبها االنسان من 
 الواقع أو احلالة.
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 ما يدركه اإلنسان من تعلم، أو خربة، أو جتربة ف جمال معني. ✓
 أقسام املعرفة:

 تنقسم املعرفة إىل قسمني مها: 
وهي املعرفة الغريزية اليت أتيت مع اإلنسان منذ والدته،   املعرفة الفطرية:  (1

، وكيف يفهم األم أنه شبع  أمهدي مثل معرفة الطفل كيف يرضع من ث
كيف يبكي،    معرفته  تحويل وجهه عن ثدي أمه، أوذلك بمن الرضاعة و 

 أو يبتسم. 
هي اليت تكتسب عن طريق الوعي وفهم احلقائق أو  و  املعرفة املكتسبة: (2

أو من  ،أو من خالل أتمل النفس ،ملعلومة عن طريق التجربةاكتساب ا
 ة استنتاجاهتم.  راءوق خالل االطالع على جتارب اآلخرين

 والشكل اآليت يوضح ذلك:

 
 ( يبني أقسام املعرفة1-1شكل )

 
 

أقسام املعرفةأقسام املعرفة

بةاملعرفة املكتسبةاملعرفة املكتس ةاملعرفة الفطريةاملعرفة الفطري
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 املعرفة: مصادر
تتعدد املصادر اليت يتحصل هبا الفرد على املعرفة، ولعل من أبرز هذه املصادر  

 ما يلي:  
 الوحي : .1

 الغيوب عامل من علم من األنبياء  تلقاه ما املعرفة مصادر ف ابلوحي ويقصد
 .الشريفة النبوية  والسنة الكرمي القران ف شريعتنا  ف ويتمثل وتعاىل، انهسبح
  بني  من الباطل أيتيه وال ،هللا  عند من منزل كونه  املعرفة مصادر أقوى وهو
 .خلفه من وال يديه

 : احلواس .2
لقد خلق هللا اإلنسان مزودًا بعدد من احلواس اليت هبا يتحصل على املعرفة 

ًئا  تـَْعَلُمونَ  اَل  أُمََّهاِتُكمْ  بُُطونِ  ِمنْ  َأْخَرَجُكمْ  اَّللَُّ وَ ﴿ وينميها، فقال تعاىل   َشيـْ
   78سورة النحل: ﴾َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َواأْلَْفِئَدةَ  َواأْلَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ 

 :العقل .3
 من  والصواب   والباطل،  احلق  بني  به  ميزـيُ   ما  املعرفة  مصادر  ف  ابلعقل  ويقصد

 .الضار من والنافع طأ،اخل
  واالستنتاج، الستنباطاب  تنمية املعرفة على قادراً  كان   ماكما يقصد به 

 .ملا حصل عليه من معرفة عن طريق احلواس والفهم واإلدراك
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 ويوضح تلك املصادر الشكل اآليت: 
 
 

 
 ( يبني مصادر املعرفة1-2شكل )

 : العلمتعريف 
 على الشيء إدراك: وهو اجلهل، يضنق : أبنهلغة (العني بكسر)لميعرف العِ 

 . جازماً  إدراكاً  عليه هو ما
 تعريفات من أبرزها أنه: وأما ف االصطالح فيعرف العلم بعدة  

  
 
 

 
 كما يعرف أيضاً أبنه:  

 

   ا:همهأ عدة نقاطوبشكل عام تتفق التعريفات املختلفة للعلم ف 
 .وحمكوم خبطوات علمية جهد إنساين منظم العلم أن ✓
 ينشأ نتيجة الدراسات والتجارب.لم العأن  ✓

منهج حمدد ف البحث يشتمل على  فقجهد إنساين عقلي منظم، و
ددة، ويؤدي إىل معرفة عن الكون والنفس واجملتمع خطوات وطرائق حم

 .كالهتاميكن توظيفها ف تطوير أمناط احلياة وحل مش

 .اإلنسان على السيطرة على الطبيعةنشاط يهدف إىل زايدة قدرة 

ةمصادر املعرفةمصادر املعرف

العقلالعقل احلواس احلواس  الوحي الوحي 
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  والنفس  الكونأن العلم يهدف إىل السيطرة العلمية واملعرفية على  ✓
 . واجملتمع

 . مشكالهتا وحل احلياة  أمناط تطوير فحقائقه  توظيف ميكن أن العلم ✓
 اخلصائص العامة للعلم: 

 أن:أهم اخلصائص العامة للعلم  من
 :قابلة للتعديل أو التغيي  هحقائق (1
ليست  فهيال تتبدل، و قائق العلم ليست مطلقة أو أبدية ال تتغري ح إن

وترتبط   ،صادرة من اإلنسانألهنا  ،ابألشياء املقدسة أو املعصومة من اخلطأ
وهي صحيحة ف حدود ما يتوفر هلا من األدلة    ،وظروف معينة   ،بزمان معني

روف لظا دوف حدو  ،والرباهني اليت تدعمها وتثبت صحتها وقت اكتشافها
  ف ظرو  أو ة وقتئذ، فإذا ما استجدت أدلة والوسائل واإلمكاانت املتوفر 

  تبني خطأها أو عدم صحتها فإن احلقيقة العلمية تتغري أو تتعدل  وإمكاانت 
 . أو تتطور

 العلم يصحح نفسه بنفسه: (2
ال بعد  إ فالعلم ال ينبذ احلقائق والنظرايت القدمية وال يعدل فيها ويصححها

لتأكد من أهنا خاطئة أو قاصرة عن التفسري الصحيح لألشياء  ادة  وإعاالتأكد  
ا، وهو بنفس هذه النظرة خيضع أفكاره وحقائقه ونظرايته  والظواهر املرتبطة هب
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اجلديدة للتحقق الدقيق، ومثل هذه اخلصائص اليت جتعل العلم جيدد نفسه 
 وينمو ويتطور ابستمرار. 

 العلم تراكمي البناء:  (3
وعمقًا عندما توجد اإلضافات املستمرة إليها،  اتساعًا  ميةلعل تزداد املعرفة ا

نقطة    من  يبدؤون ال  العلماء ف نشاطهم العلمي  فتشكل الرتاكم املعرف جيعل  
ذلك أهنم ف معظم   ؛مشكلة أو ظاهرة معينةفيها  الصفر ف كل مرة يدرسون  

  ما توصلوا إليه  من حيث توقف من سبقوهم وعلى أساس ونؤ يبداحلاالت 
 .  ت ومعرفة علميةائق ونظرايحق من

وقد ساعد استخدام املنهج العلمي ف البحث على زايدة معدالت سرعة 
  احلاضر ابسم الرتاكم العلمي ومقداره ويشار إىل هذه الظاهرة ف وقتنا 

ف جمال العلم، فاملعرفة العلمية ف خمتلف فروع العلم ف  «االنفجار املعرف »
 تزايد هائل ومستمر. 

 وثيق الصلة ابجملتمع يؤثر فيه ويتأثر به:  معلال (4
ت اليت يواجهها اإلنسان ف  لعلم ابجملتمع واملشكالت والتحدايلقد ارتبط ا

ت حياته وذلك منذ املراحل األوىل ف بناء العلم وتطوره، فعن طريق حماوال
اإلنسان املستمرة ومالحظاته اليومية استطاع أن يتوصل إىل حقائق كثرية،  

معظم احلاالت مل يكن غاية ف حد ذاته وإمنا كان وسيلة ساعدت   ف لعلماو 
 . اإلنسان على فهم األشياء وتفسريها وجعلت ف مقدوره أن يفعل األشياء
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لى االكتشافات العلمية اثر العلم متعددة ومتنوعة ومنها اآلاثر املرتتبة عآو  
وهناك تفاعل مع توالتكنولوجية ف خمتلف اجملاالت، لذا فإن العلم يتأثر ابجمل

 متبادل بينهما ومن خالل التفاعل ينمو ويتطور كل منهما. 
 والشكل اآليت يوضح خصائص العلم:

 
 
 
 
 

 ( يبني خصائص العلم 1-3شكل )

 : العلمأهداف 
 :هيأهداف رئيسية   أربعةللعلم 

 الوصف:  (1
غري طبيعية من   و أطبيعة سواء كانت  يعترب وصف الظواهر املختلفة

  اإلنسان لظاهرة ما يستخدم أدوات معينة دراسة ند فع هداف العلم.أ
تتناسب وطبيعة الظاهرة    كاملالحظة، أو األدوات العلمية املتاحة له واليت

اليت يدرسها، ويصل من خالل ذلك إىل جمموعة من احلقائق تتضمن 

علم
ة لل

عام
ص ال

صائ
اخل

علم
ة لل

عام
ص ال

صائ
اخل يه ويتأثر بهوثيق الصلة ابجملتمع يؤثر فيه ويتأثر بهوثيق الصلة ابجملتمع يؤثر ف

تراكمي البناءتراكمي البناء
يصحح نفسه بنفسهيصحح نفسه بنفسه

غيريحقائقه قابلة للتعديل أو التغيريحقائقه قابلة للتعديل أو الت
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كافة النواحي املطلوبة لوصف الظاهرة حبسب طبيعة  وصف الظاهرة من  
 تلك الظاهرة. 

 :ي التفس  (2
حياول العلم فهم الظواهر املختلفة واألشياء اليت وصفها، ومعرفة أسباب 

ماذا »حدوثها أو وجودها، فإذا كان الوصف حياول اإلجابة عن السؤال 
ملاذا  »أو    «كيف حيدث؟»؛ فإن التفسري حياول أن جييب عن سؤال  «هناك؟

 «حيدث هذا؟
  تعميمات   إجياد  إىل  فد يه  وإمنا   ،معينة  ظواهر  تفسري  جمرد  عند  العلم  يقف  وال

، كما يساعد على الوصول إىل  الظواهر من ممكن عدد أكرب تفسري ف تفيد
  .تعميمات علمية وتصورات نظرية تسهم ف التنبؤ ابألحداث مستقبالً 

 املراد الظواهر بني العالقات  إدراك إىل الظواهر تفسري عملية وحتتاجكما 
 .  تسبقها و أ اتالزمه اليت املتغريات  وبني ،تفسريها

 التنبؤ:  (3
  وصف الظواهر الطبيعية وغري الطبيعية، والوصول يقف العلم عند حد  ال    

حداث األ بعض أو تصورات نظرية معينة لتفسري علمية  إىل تعميمات 
إذا طبقنا   مستقبالً   والظواهر، وإمنا يهدف أيضا إىل التنبؤ مبا ميكن أن حيدث 

 نشأت عنها أساساً، ولكي  ليتا  ك تل هذه التعميمات ف مواقف جديدة غري  
ابألساليب    تكون تلك التنبؤات مقبولة علمياً فإنه ينبغي التحقق من صحتها
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العلمية املتبعة، ولذلك ميكن اعتبار التنبؤ هو النتيجة الصحيحة واحلتمية  
 للوصف والتفسري.

 الضبط:  (4
 التفسري والتنبؤ إىل الضبط أو التحكمو  الوصف ويهدف العلم إىل جانب 

معينة تتم على صورة معينة أو متنع   ةر عوامل أو الظروف اليت جتعل ظاهال ف
ضبط  أن للعلم من حيث  ابألهداف السابقة حدوثها، ويرتبط هذا اهلدف 

ة يسباب احلقيقاألمعرفة ظاهرة معينة يتوقف على مدى صحة تفسريها و 
ها  في حكمتزداد قدرتنا على ضبط  الظاهرة والت ، وف نفس الوقتاملسببة هلا

 . اؤ هب كلما زادت قدرتنا على التنب
 أهداف العلم:ويوضح الشكل اآليت 

 

 
 
 
 

  
 ( يبني أهداف العلم 1-4شكل)

 

أهداف

العلم

أهداف

العلم

طالضبطالضب

ؤالتنبؤالتنب

ريالتفسريالتفس

الوصفالوصف
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 الفرق بني العلم واملعرفة:
على أساس أهنما مبعىن واحد    رادف بعض أرابب املعاجم العربية بني العلم واملعرفة

 : يتاآل على النحو وفارق بينهما آخرون   وهو نقيض اجلهل،
جمموعة من املفاهيم واآلراء والتصورات الفكرية اليت تتكون لدى    هي:  املعرفة ▪

   الفرد كنتيجة خلرباته ف فهم الظواهر واألشياء احمليطة به.
 .أسلوب حتقيق هذه املعرفة ومتحيص احلق من الباطل :فهو  العلم أما 
تدليل  أو يص  هي جمرد املعلومات اليت تصل إىل اإلنسان بدون متح :املعرفة ▪

 .وبرهنة
فهو ذلك الفرع  من الدراسة الذي يتعلق جبسر مرتابط من احلقائق   العلم أما 

ج موثوق هبا  الثابتة املصنفة واليت حتكمها قوانني عامة، وحتتوي على طرق ومناه
 .الكتشاف احلقائق اجلديدة ف نطاق هذه الدراسة

لك ألن املعرفة تتضمن  ، ذعلمالعلم جزء من املعرفة، واملعرفة أوسع وأمشل من ال  ▪
  علمية. معارف علمية وأخرى غري

ليست كل معرفة تعد معرفة علمية وليست مجيع أنواع املعارف على مستوى   ▪
تتمتع به من دقة، ودقة املعرفة تنبعث من  واحد وإمنا ختتلف ابختالف ما 

  مدى ما تتميز به من أساليب التفكري وقواعد املنهج اليت اتبعت ف الوصول 
، وعندما نتبع قواعد املنهج العلمي وخطواته ف التعرف على الظواهر  يهاإل

 فحينئذ نصل إىل املعرفة العلمية.
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 مفهوم البحث العلمي : 
 ، فعرف أبنه: اليت ذكرت للبحث العلمي اتهناك العديد من التعريف

 
 
 

 ف أيضاً أبنه: رِ  وعُ 
 
 

 ف أبنه: رِ كما عُ 
 
 

 اآليت:يتضح ة ابقالس  من التعريفات  ومما تقدم
دراستها  وجود مشكلة معينة تدفع الباحث إىل  ف البحث العلمي  لزم  ي ✓

إتباع املنهج العلمي  ا دراسة علمية منظمة حياول الباحث من خالهل
 لتفسريها والوصول إىل حقائق جديدة. 

حماولة منظمة تتبع أسلوابً أو منهجاً معيناً وال تعتمد   البحث العلمي ✓
 ية.علمعلى الطرق غري ال

وسيلة للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة 
اهد واألدلة وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشو

 ة.اليت ميكن التحقق منها واليت تتصل مبشكلة حمدد

ومات أو عالقات جديدة تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معل
 .و املعرفة احلالية والتحقق منهاومن

ق ضافة معارف ميكن توصيلها والتحقيهدف إىل إ استقصاء منظم
 ًا.ابختبارها علمي من صحتها
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إىل زايدة احلقائق واملعلومات اليت يعرفها  البحث العلمي يهدف ✓
اإلنسان وتوسيع دائرة معارفه، ليكون أكثر قدرة على التكيف مع  

 بيئته والسيطرة عليها. 

يت يتوصل إليها وال يعلنها املعارف والعالقات ال  البحث العلمي  خيترب ✓
 إال بعد فحصها والتأكد منها ابلتجربة. 

ومجيع مشكالهتا  املعرفة مجيع ميادين العلمي بحثال يشمل ✓
 ويستخدم ف مجيع اجملاالت على حد سواء. 

 خصائص البحث العلمي :

 على النحو التايل:خصائص البحث العلمي  صيلخميكن ت
 املوضوعية.(1

  بعيداً   متحيز، غري موضوعي بشكل كافة  العلمي  البحث  خطوات  تتم حيث
 ميكن  وال.  مسبقا  حمدد  لرأي  والتعصب  اصة اخل  واألهواء  الشخصية  اآلراء  عن

  متنع العلمي البحث ف واملوضوعية . الوقت نفس ف  ونقيضه الشيء إثبات 
 .علمية  غري نتائج إىل الوصول من
 االختبارية.  القدرة(2

 .  والقياس لالختبار  قابلة البحث مشكلة أو الظاهرة تكون يقصد هبا أنو 
 من للتأكد اإلحصائي ختبارالل ةالالزم املعلومات  مجع إمكان كذلك   وتعين
 .  الفروض صحة
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 املشرف  من  القبول  يلقى  جذااب   موضوعا   خيتار  أن  الباحث   على  السهل  فمن
  أو  الفروض اختبار على القدرة البحث هلذا تتوفر ال حني ف اجلامعة، أو

  توفر  ضعف  إىل يرجع  ذلك  ف السبب ولعل؛ األهداف حتقيق على القدرة
  اإلحصائية  الربامج توفر عدم أو التحليل، على ةر قدال ضعف  أو  البياانت،

 .األسباب  من ذلك  غري أو للتحليل، املناسبة 

 إمكانية تكرار النتائج وتعميمها. (3

  نفس  اتباع مت إذا أخرى مرة تقريباً  النتائج نفس على احلصول ميكن حيث
  تعميم  ميكن أنه كما،  الشروط نفس وف البحث وخطوات  العلمية املنهجية

 .  غريه  أو البلد نفس ف املشاهبة احلاالت  على ج تائالن
 .  فائدة وأقل أمهية أقل العلمي البحث يصبح التعميم،  على القدرة وبدون

 التبسيط واالختصار. (4

  والتناول  العرض واملعاجلة فواالختصار غري املخل  املنطقي التبسيط أي
 األسلوب   ف  ددون أي حشو أو تعقي  ، وكذلك املتسلسل للبياانت واملعلومات 

 التحليل. أو
 أن يكون للبحث غاية أو هدف. (5

ل واضح، ويسعى من كأن حيدد غايته وأهدافه من البحث بش   البد للباحث
خالل خطوات البحث والسري فيه إىل حتقيق تلك األهداف دون ختبط، أو  
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تشعب، أو خروجاً عنها، أو االنتقال إىل حتقيق أهداف مل يعلن عنها ويراها 
 ولكنها صرفته عن األهداف األساسية للبحث.رة ضرو الباحث 

البحث من  وبناء على حتديد تلك األهداف بشكل واضح وحتقيقها؛ يقيم 
قبل جلنة التحكيم والنظر ف البحث، وهو املعيار الرئيس لقبول البحث أو 

 رده. 
 املرونة. (6

 الظواهر وحبث عالج من ويتمكن املختلفة، املشاكل فالبحث العلمي يالئم
 . باينةتامل
 الرتاكميـة. (7

  ف  وإثباهتا  السابقة الدراسات  أمهية  تنشأ  هنا ومن املعرفة،  تراكم هبا ويقصد
 . البحث دايةب

 التنظيم.  (8

  ووضع  بتحديد املشكلة العلمي الذي يبدأ  املنهج ويقصد ابلتنظيم إتباع 
 النتائج.   إىل  الوصول  مث  التحري ومجع البياانت،   طريق  عن  واختبارها  الفروض

طريقة عرض الباحث للبياانت وتسلسلها ليسهل على  التنظيم يعين كما
 .   فعالالقارئ فهمها والتعاطي معها بشكل 
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 والشكل اآليت يوضح خصائص البحث العلمي: 

 
 خصائص البحث العلمي ( يبني 1-5شكل)

 دوافع إجراء البحوث والدراسات:
أو أكثر من   داً واحإلجراء البحوث والدراسات    الباحث  ميكن أن يكون دافع

 التالية:   األمور
 . اجملتمع ف معينة ملشكلة حل إجياد ف الرغبة (1
 أكادميية )ماجستري، دكتوراه(. علمية  على درجةة ف احلصول الرغب (2

 إجراء البحوث والدراسات.توجهات املؤسسة وظروفها اليت تقتضي  (3

 الشك ف نتائج حبوث ودراسات سابقة.  (4

خصائص 
البحث 
العلمي

خصائص 
البحث 
العلمي

ةاملوضوعيةاملوضوعي
القدرة 
يةاالختبار 

القدرة 
يةاالختبار 

إمكانية 
تكرار 
النتائج 
اوتعميمه

إمكانية 
تكرار 
النتائج 
اوتعميمه

التبسيط
واالختصار
التبسيط

واالختصار
أن يكون 
للبحث 
غاية أو 
هدف

أن يكون 
للبحث 
غاية أو 
هدف

املرونةاملرونة

ة الرتاكمية الرتاكمي

مالتنظيمالتنظي
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  واحلرص  املعرفة، من واالستزادة لمتعال ف والرغبة االستطالع حب  (5
 . معني موضوع عن جديدة حقائق كشف  على

 .الفكري اإلنتاج ف نقص سد ف الرغبة  (6

 :صفات الباحث
كما يعرب    -من أهم الصفات اليت ينبغي أن يتحلى هبا الباحث، أو الشروط

 واليت يراد هبا املؤهالت املكونة لشخصية الباحث:  -عنها بعضهم
 ستعداد الفطري:االة و املوهب  -1

ويراد هبا االستعداد الفطري لدى املرء للرباعة فيما يريد القيام به من سلوك  
 عملياً. فكرايً كان أو 

واالختبار هو الذي يكشف عن مدى استعداد الشخص للبحث أو عدم 
ما وجد املرء نفسه موهواًب ف هذا اجملال، كان هذا هو   استعداده. فمىت 
 رة على البحث لديه. ف تنمية القدالق النطاخلطوة األوىل ل

وقد حدد العلماء مظاهر وجود هذه املوهبة عند طالب الدراسات العليا فيما 
 أييت:

 .على اختيار موضوع جديد للبحث من خالل قراءاته قدرته  -1

 قدرته على وضع ختطيط مبدئي للموضوع الذي اختاره.   -2

 ه.قدرته على نقد األفكار والربهنة على فكرت  -3

 أفكار جديدة  إىلرته على املناقشة والفهم، وتوجيه األنظار دق  -4
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 :  العلمية املنهجية -2

عارفاً أبصول املنهج العلمي العام، وقواعد املنهج    الباحث ويراد هبا أن يكون  
العلمي اخلاص، اللذين يناسبان موضوع حبثه، مع وجود القدرة لديه على 

 ئج سليمة ف حبثه. اتىل نهندسة حبثه وفق قوانني املنهجني ليصل إ
 :الفضول املعرف   -3

جيعله دائمًا ف حالة تتبع   املعرف الذيفال بد أن يتمتع الباحث ابلفضول 
ملماً  لكل املستجدات واملعارف سواًء تلك اليت تتعلق بتخصصه، مما جيعله 

البس  ت اليت خرىاألعلمية ماً وافياً كافياً مبوضوع حبثه، أو تلك املعارف الإملا
 إليها ف البحث. وحيتاج عهموضو 

 األمانة ف النقل: -4

وهي أن يكون أمينا فيما ينقله من النصوص أو اآلراء أو غريها، فال يقدم  
خر، أو االنتحال،  آعلى الزايدة فيها أو النقص منها، أو التغيري بشكل أو 

 والسرقة، وأن يتوثق من نسبة النص إىل مصدره والرأي إىل قائله.
 ل: قو الالصدق ف  -5

لية  ؤو أن يكون صادقاً ف كل ما يقوله ف حبثه صدقاً حيمله مس بد للباحث  الف
 املخالفة أو التزوير أو ما إليهما. 

 الصراحة ف الرأي:  -6

نتيجة خلطوات البحث  وأن يكون صرحيًا ف إبداء ما يتوصل إليه من رأي 
بل  تقال قة، ألن الباحث انشُد حقيقة، واحلقيالعلمي ولو كان خمالفًا لرأيه

 لتضبيب أو التظليم.ا
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 :املوضوعية -7

ه أو مطالبه  مباحث وهي أن يكون الباحث مع موضوع حبثه فقط، فال يقحم ف  
   .شخصيةذاتية  اعتبارات  أي

املوضوع بذهنية علمية ال أتثري للعواطف  الباحث ف  يدخل  ومن املوضوعية أن  
   .عليها

  :األخالقية -8

 : آلتية ــاألخالق ابـ الباحث وهي أن يتحلى
لية ال بد هلا من حتمل، والتحمل  ؤو لية، واملس ؤو الصرب، الن البحث مس  -أ

 يتطلب الصرب. تهبطبيع

املثابرة على مواصلة البحث فال تثنيه العوائق والصعوابت، بل يعمل  -ب 
 على تذليلها وتسهيلها. 

 عظمت. أو مهما هزلت،  اآلخرين آلراءاالحرتام  -جـ
يصل إليه من نتائج ذات  ا قد رور مبالباحث الغ التواضع، فال أيخذن  -د

 ن الغرور مطية اهلالك. أل ؛ قيمة علمية
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 والشكل اآليت يوضح صفات الباحث: 

 

 ( يبني صفات الباحث1-6شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفات 
الباحث
صفات 
الباحث

د االستعدا
الفطري
د االستعدا
الفطري ة املنهجي

العلمية
ة املنهجي
العلمية

الفضول
املعرف

الفضول
املعرف

األمانة 
لف النق

األمانة 
الصدق لف النق

ولف الق
الصدق 

ولف الق

الصراحة
يف الرأ

الصراحة
يف الرأ

ةاملوضوعيةاملوضوعي

ةاألخالقيةاألخالقي
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 الثانيةالوحدة 

ث العلمي أنواع البح

 ومناهجه



 

 

 ( لمي ومناهجهأنواع البحث الع)الثانية  الوحدة

25 

 
 أن يكون قادراً على أن: حدة لو ا دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 . العلمية البحوث  أنواع يصنف (1
 .العلمي البحث مناهج مفهوم يوضح (2
 . العلمي البحث مناهج يصنف (3
 وميزاته وعيوبه.  التارخيي املنهج يعرف (4
 . البحث ف املنهج التارخيي  خطوات  يشرح (5
 وميزاته وعيوبه.  الوصفي املنهج  يـبـيـن مفهوم (6
 .  الوصفي املنهجالعلمي ف حث بلا خطوات  يشرح (7
 .املنهج الوصفي أساليب يعدد (8
أساليب املنهج الوصفي وميزاته  يوضح مفهوم كل أسلوب من  (9

 وعيوبه. 
 .الوصفي املنهج  أساليب بني مييز (10
 وعيوبه وميزاته.  التجرييب املنهج  يبني مفهوم (11
 . البحث العلمي ف املنهج التجرييب خطوات  يشرح (12
 رائي واالستنباطي. تقيفرق بني املنهج االس (13
 يبني املنهج املقارن واستخداماته.  (14
 سائل العلمية.يستنبط نوع منهج البحث من الر  (15
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سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على
سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على

يةأنواع البحوث العلميةأنواع البحوث العلم

لميمفهوم مناهج البحث العلميمفهوم مناهج البحث الع

يأنواع مناهج البحث العلميأنواع مناهج البحث العلم

املنهج التارخيياملنهج التارخيي

املنهج الوصفياملنهج الوصفي

أسلوب الدراسات املسحيةأسلوب الدراسات املسحية

أسلوب دراسة احلالةأسلوب دراسة احلالة

توىأسلوب حتليل احملتوىأسلوب حتليل احمل

املنهج التجرييباملنهج التجرييب

االستقرائياملنهج االستقرائياملنهج

املنهج االستنباطياملنهج االستنباطي

املنهج املقارناملنهج املقارن
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 أنواع البحوث العلمية.  

 أنواع البحوث العلمية حبسب اآليت: تصنف
 : البحوث حبسب طبيعتها تصنيف أنواع  -1
  ، وحبوث تطبيقية، ريةنظ ويتم تصنيفها حبسب طبيعتها إىل حبوث أساسية  

 وتعرف على النحو اآليت:
 : البحوث األساسية -أ

جل احلصول على املعرفة حبد أوهي البحوث اليت جتري ابلدرجة األساس من  
 . (البحوث النظرية)ذاهتا وتسمى أحياان 

  على ابإلجابة هتتم كما،  ومعرفية علمية إضافة إىل هذه البحوث  وهتدف
 .  يتم ال  أو  علمياً  نتائجها  يقبطت يتم وقد ما، نظرية تساؤالت 

 .النظرية املفاهيم وتطوير للحقيقة، التوصل هو البحوث، هذه ودافع
املشاكل   الفكرية أو والنظرية عادة من املشاكل  البحوث األساسيةوتشتق 

املبدئية فهي ذات طبيعة نظرية ابلدرجة األوىل إال أن ذلك ال مينع من تطبيق  
 قائمة ابلفعل. كلبعد على مشا   نتائجها فيما

 نياألكادميي من فالكثري تطبيقية،  تكون  أن ميكن النظرية والبحوث 
 أو  للواقع  مطابقتها  مدى  الختبار  التطبيقية  أحباثهم  ف النظرايت   يستخدمون

 .  البحث موضع الظاهرة وتفسري حتليل ف الستخدامها

 أنواع البحث العلمي ومناهجه
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  ما  اثري وك. التطبيقية الدراسات  نتائج من تستفيد النظرية البحوث  أن كما
 .  عملية ملشاكل حلول إىل األساسي البحث نتائج تؤدي

 : البحوث التطبيقية -ب
  تطبيق  هبدف  الباحث هبا يقوم اليت الدراسات  من النوع ذلك وتعرف أبهنا: 

 . احلالية املشاكل حلل نتائجها
  تكون ، و األساسية البحوث  من شيوعا أكثر التطبيقية البحوث  وتعترب 

 .النظرية األساسية البحوث  من أدق بشكل حمددة أهدافها
ف أي جمال   العلمية املشاكل من مشكلة حلإىل  التطبيقية  البحوث هتدف و 

  منها   واالستفادة  تسخريها  جديدة ميكن  معارف  الكتشاف  أو  من اجملاالت،
   .فوراً 

 إىل أدت  اليت الفعلية األسباب  بيان  على التطبيقية البحوث  تعمل كما
  تسهم   أن   ميكن  اليت   العملية  التوصيات   اقرتاح  مع  املشكلة،  أو   الظاهرة  حدوث 

 .  كلياً   إزالتها أو املشاكل، حدة من التخفيف ف
 أو  الصناعة جمال ف جديد منتج تطوير أو نوعية، حتسني إىل هتدف وقد 

 . الزراعة
 التكاملية للعالقة وذلك  النظرية عن التطبيقية البحوث  فصل الصعب ومن

نتائج  كما أن   النظرية، من فرضياهتا دتمتس  التطبيقية  فالبحوث  بينهم،
 املأخوذة منأن تتماشى وتتمازج مع تلك النتائج  التطبيقية ميكن البحوث 

البحوث األساسية النظرية لتواجه موقفاً حمدداً أو مشكلة قائمة، كذلك فإن  
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 العلمية والبحوث التمييز بني البحوث التطبيقية  -أحياان -من الصعب
خاصة ف املوضوعات اجلديدة اليت حتتاج إىل بناء حقائق ،  يةاألساسية النظر 

 نظرايت حوهلا. و 
 :مناهجها حبسبأنواع البحوث تصنيف  -2

 تصنف البحوث حبسب طبيعة املناهج اليت تستخدم فيها كاآليت:  كما
 البحوث الواثئقية:  -أ
 ومراحل  نشأهتا   منذ  الظاهرة  تتبع  ف  التارخيي  املنهج  تعتمد  اليت  البحوث   وهي 

 . التارخيي سياقها  ف الظاهرة تفسري هبدف  هبا،  أتثرت اليت والعوامل هاور تط
تكون أدوات مجع املعلومات فيها معتمدة على املصادر والواثئق املطبوعة  و 

وغري املطبوعة، كالكتب والدورايت والنشرات والتقارير والواثئق اإلدارية  
لك من مصادر  ذ بهوالتارخيية، وكذلك املواد السمعية والبصرية وما شا 

 املعلومات اجملمعة واملنظمة. 
من أهم املناهج املتبعة ف هذا النوع من املنهج التارخيي، فإن  وإضافة إىل

 حتليل احملتوى.  املضمون أواليت تتبع منهج حتليل  الواثئق البحوث 

 : البحوث امليدانية -ب

  أو رةللظاه القائم الوضع تفسري ف الوصفي املنهج تعتمد اليت البحوث  وهي
  هبدف   بينها  العالقات   وتوصيف  وأبعادها  ظروفها  حتديد  خالل  من  املشكلة،
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 على ابالعتماد املشكلة أو للظاهرة متكامل دقيق  علمي وصف إىل االنتهاء
 .  هبا املرتبطة احلقائق

ويكون مجع املعلومات عادة بشكل مباشر من مواقع املؤسسات والوحدات 
االستبيان  عن طريق  يتم مجعها  لدراسة، و نية اباملع  اإلدارية والتجمعات البشرية

 . املالحظة املباشرةأو  ، واالستقصاء أو املقابلة واملواجهة
هلذا   املتبعة واملناهج وابإلضافة إىل املنهج الوصفي، فإن من أهم األساليب 

 البحوث: النوع من
 .املسحي الوصفي ابألسلوب  البحوث اليت تتبع املنهج .أ

 . دراسة احلالةالوصفي أبسلوب  هجناملتبع البحوث اليت ت .ب 

 البحوث التجريبية:  -ج

وهي البحوث اليت جترى ف املختربات العملية املختلفة األغراض واألنواع، 
أو حىت بعض    العلوم الصرفةسواء كان ذلك على مستوى العلوم التطبيقية أو  

ذلك من العلوم اإلنسانية، فهناك خمتربات الكيمياء وامليكانيك وما شابه 
البحوث التجريبية إىل ثالث أركان أساسية  وحيتاج هذا النوع من ختربات، امل

املطلوبة  واملعدات  ،واألجهزةاملواد األولية اليت جترى عليها التجارب  :هي
 الباحثني املختصني ومساعديهم.و إلجراء التجارب، 

 ئصواخلصا والظروف للمواقف والقياس ابملالحظة بياانته الباحث وجيمع
 . عليها تغيري دون رةاملتواف
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 :جهات تنفيذها حبسبأنواع البحوث تصنيف  -3
 : حيث اجلهات املسؤولة عن تنفيذها حبسب اآليتالبحوث من  تصنف أنواع  

 : البحوث األكادميية -أ

 وهي البحوث اليت جترى ف اجلامعات واملعاهد واملؤسسات األكادميية املختلفة
املدرسني فيها،   يا منها أو راسات العل سواء ما خيص الطلبة وخاصة طلبة الد

مستوايت وشرائح عدة   األكادميية إىلف هذه البحوث نونستطيع أن نص
 هي:

قرب ما تكون إىل التقارير منها إىل  أوهذه  :البحوث اجلامعية األولية -1
)البكالوريوس(  البحوث حيث يتطلب من طلبة املراحل اجلامعية األولية 

   لتخرج.ابة البحث لوخاصة الصفوف املنتهية كت
 لتحفيز الطالب  من املساقات  أحد ف األستاذ البحوث  وقد يطلب هذه

  يتوصل  أن يتوقع ال وعادة . املوضوع  ف والتعمق االستزادة على الطالب
  هو  الرئيسي اهلدف  وإمنا البحوث، هذه مثل ف جديد شيء إىل الطالب

  وتطوير واالطالع  البحث ف الطالب لدى النفس على االعتماد تطوير
 . التحليلية وقدراته الطالب مفاهيم

 ببحوث  القيام على للطالب تدريب مبثابة بحوث هبذه ال القيام يعترب كما
  النمطية   اإلجراءات   وأن  والسيما   والدكتوراه   املاجستري  رسائل   مثل  عمقا  أكثر
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  أو  املاجستري ببحوث  القيام إجراءات  عن كثريا  ختتلف ال القصري للبحث
 الدكتوراه. 

 ،رسائل الدبلوم العايل :وهي على أنواع منها :ت العليا لدراساحبوث ا -2
اليت يتفرغ فيها الطالب فرتة معينة بعد    ورسائل املاجستري، ورسائل الدكتوراه، 

 وتعيني مشرف له.  اختياره ملوضوع حبثه ووضع األسس الالزمة له، 

 من مشكلة الرسالة  إعداد عند الباحث  خيتار وف هذا النوع من األحباث 
 على يعمل مث لتفسريها الفرضيات  ويضع وحتليلها بدراساهتا ويقوم شاكلملا

 .  الفرضيات  هذه  صحة مدى اختبار 
 ذلك، يكون ال وقد املعرفة عامل إىل جديدة إضافة إىل الباحث يتوصل وقد

الباحث   يقدم أن يجبف وذلك ف مرحلة املاجستري، أما ف مرحلة الدكتوراه 
 املعرتف  األشخاص  من  جتعله  أن  جيب  إليها  توصل  اليت  لنتائجاو   ،جديدا   شيئا
 .    ختصصه جمال ف اآلخرين بواسطة هبم
: عندما يلتحق احلاصل على شهادة الدكتوراه  حبوث التدريسيني -3

ابجلامعة ملزاولة مهنة التدريس األكادميي تسمى درجته العلمية )أستاذ  
 مساعد( 

لغرض تقييمهم  كتابة حبوث  ت واملعاهد  يطلب من أساتذة اجلامعاوف العادة  
ف  تنشر إما ، أستاذ( و مشارك )أستاذأعلى  درجات علميةوترقياهتم إىل 

 أو ف دورايت علمية حمكمة.  أو خارجية، مؤمترات علمية داخلية



 

 

 ( لمي ومناهجهأنواع البحث الع)الثانية  الوحدة

33 

والبحوث األكادميية عموماً هي أقرب ما تكون إىل البحوث األساسية النظرية  
ة من نتائجها وتطبيقها  من االستفادذا ال مينع إىل التطبيقية، ولكن ه منها

غري ملزمة التطبيق أهنا فيما بعد، واجلانب املهم ف هذا النوع من البحوث 
ن كانت حبوث أكادميية ميدانية أو جتريبية ولكن قد يستفاد منها فيما  إحىت و 

 بعد من نتائجها وتوصياهتا. 
 البحوث غي األكادميية -ب

والدوائر املختلفة بغرض   املؤسسات تنفذ ف يت والتخصصة املبحوث الهي و 
عرتض طريقها، فهي  ت اليت قد والتحدايت تطوير أعماهلا ومعاجلة املشاكل 

 إذن أقرب ما يكون إىل البحوث التطبيقية.
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 ويوضح الشكل اآليت تصنيف أنواع البحوث العلمية:
 
 
 

 
 

 
 
 ( يبني تصنيف أنواع البحوث العلمية2-1شكل )

 
 
 
 
 

يةأنواع البحوث العلم

ذهاحبسب جهة تنفي

البحوث غري 
األكادميية

البحوث 
األكادميية

ية البحوث اجلامع
األولية

حبوث الدراسات
العليا

سنيحبوث التدري

احبسب مناهجه

قيةالبحوث الواثئ

نيةالبحوث امليدا

يبيةالبحوث التجر 

تهاحبسب طبيع

البحوث 
يةاألساسية النظر 

ةيقيالبحوث التطب
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 ميث العلالبح  مناهج 

 :البحث العلمي منهج مفهوم 
 . ما موضوع دراسة  ف الباحث يتبعها اليت الطريقة ابملنهج يقصد 

 أبنه:  العلميالبحث منهج ويعرف 
 
 
 

 كما يعرف أبنه: 
 
 
 

 اآليت: ومن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا 
  تنظيم   ف  الباحث  يعتمدهااليت    العامة  القواعد  من  جمموعة  هومنهج البحث   ✓
 .املطلوبة النتيجة إىل  توصله جل أ  من معلومات أو أفكار   من يهلد ما
قد يقتصر على أسلوب واحد واضح ومميز وقد  البحث العلمي منهج  ✓

 يشتمل على جمموعة من األساليب ذات اخلصائص املتشاهبة. 

أفكاره وحتليلها  أسلوب للتفكري والعمل يعتمده الباحث لتنظيم
حول الظاهرة نتائج وحقائق معقولة  إىلوعرضها وابلتايل الوصول 

 موضوع الدراسة.
 

األســـلوب الذي يســـتخدمه الباحث ف دراســـة ظاهرة معينة والذي 
من عالج  هألفكــــار املتنوعــــة بطريقــــة متكنــــخاللــــه يتم تنظيم امن 

 مشكلة البحث.
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املنهج العلمي الذي يستخدمه ويطبقه الباحث    أويرتبط حتديد األسلوب   ✓
  الظواهر املدروسة ف خصائصها  حبسبنة مشكلة معي و ألدراسة ظاهرة 

 ، قد ال يصلح لدراسة ظاهرة أخرى. يصلح لدراسة ظاهرة  فماوموضوعاهتا 
بعض الظواهر ال ميكن دراستها إال ابستخدام أساليب ومناهج علمية   ✓

معينة، فكثري من العلوم ميكن متييزها والتعرف عليها من خالل طبيعة مادهتا  
تحدد شخصيتها إال من خالل األخرى ال تبعض العلوم العلمية ولكن 

 الدراسة العلمي املتبع فيها. منهج  أوأسلوب 

   :تصنيف مناهج البحث العلمي
  تصنيف مناهجخيتلف الكتاب املهتمون أبصول البحث العلمي ومناهجه ف  

أمساءها،   خيتلفوا ف، أو  آخرين مناهجوحيذف  مناهج    فيضيف البعضالبحث  
 الدراسات ف  إليهارز املناهج اليت حنتاج ستنا هذه أبناول ف دراوسنت

 :  اآليتعلى النحو واإلدارية  االجتماعية واإلنسانية
 التارخيي: املنهج  -1

 يعرف املنهج التارخيي أبنه: 
 
 
 
 

 وأحداث ائعوق من ىمض ما ويسجل يصف الذي البحث ذلك
 ودقيقة؛ منهجية علمية أسس ىعل وحيللها ويفسرها ويدرسها املاضي،

 فهم ف تساعدان تعميمات أو ومعلومات، حقائق إىل التوصل بقصد
 .بلابملستق والتنبؤ املاضي، ضوء ىعل احلاضر
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 :  أبنه   أيضاً  يعرف كما
 
 
 
 

 ومما سبق من التعريفات يتضح لنا اآليت: 
ضي حيث يتم تفسريها ف املار حدثت  ظواه  دراسة باملنهج التارخيي    يهتم ✓

هبدف الوقوف على مضامينها والتعلم منها ومعرفة مدى أتثريها على الواقع  
 رب منها.  للمجتمعات واستخالص العاحلايل

املنهج التارخيي مستمد من دراسة التاريخ حيث يعمل الباحث على  ✓
 دراسة املاضي وفهم احلاضر من أجل التنبؤ ابملستقبل. 

ضوء   ىرخيي ف حل مشكالت معاصرة عل ملنهج التااستخدام ا كنمي ✓
 . خربات املاضي

 اجتاهات حاضرة ومستقبلية   ىإلقاء الضوء عل  فيساعد املنهج التارخيي  ✓
التاريخ معمل للعلوم االجتماعية حيث ينمي معرفة الباحث ويثري أفكاره   ✓

 ف اإلنسان واجملتمع. 
 
 

 وصفاً  املاضي ف وقعت اليت األحداث بوصف املعين املنهج ذلك
 وتفسريها، ومناقشتها وحتليلها عناصرها رصد يتناول ،اكيفي

 وتوقع احلايل الواقع استيعاب ف الوصف ذلك على واالستناد
 .والبعيدة القريبة املستقبلية اجتاهاهتا
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 استخداماته:
 خيي ف:يستخدم املنهج التار  

ريخ مبعناه العام والذي يتمثل ف دراسة املاضي مبختلف أحداثه  التا  دراسة -1
 وظواهره.

ف جممل حياة البشر   دراسة التاريخ مبعناه اخلاص والذي يعين البحث  -2
املاضية وما تشتمل عليه من عالقات بني األحداث واملتغريات ف الفرتات 

ور وتغري هذه  ن تطلة عؤو بية املس الزمنية املختلفة وابلذات العالقات السب
 الظواهر واألحداث عرب الزمن.

يا والتاريخ البشري لكي يتم استخالص  دراسات علم اآلاثر واجليولوج -3
 احلقائق املتعلقة جبميع الظواهر واألحداث اليت تدرسها وتتناوهلا هذه العلوم.

 عيوبه: 
 من أبرز عيوب املنهج التارخيي ما أييت: 

 مع يتعامل املؤرخف ،ظواهر واألحداث لل حظة املباشرة ال يقوم على املال -1
ف مجع    التقليدية  الطريقة  على  يعتمد   فهو   وانتهت،  املاضي   ف  حدثت  ظواهر

  عن  األخذ أو عنهم والنقل اآلخرين عن السماع ف تتلخص واليت البياانت 
 مسعوا أو الظواهر هذه شاهدوا آخرون  أشخاص كتبها   اليت الواثئق بعض
 . دقيقة تكون  ال قد املصادر هوهذ عنها،
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احلقائق، فمصدر املعرفة   إىلال يعتمد على التجربة العلمية للوصول  -2
ن  إاألساسي فيه هو اآلاثر والسجالت التارخيية وأحياان الناس أو األفراد، و 

كان هؤالء ال ميلكون القدرة اليت متكنهم من االحتفاظ ابحلقيقة لفرتة زمنية  
غة ف وصف احلقائق املبال أوز تحيال إىلاألفراد طويلة. وقد مييل هؤالء 

 وتصويرها. 
ن الباحث من اسرتجاع  ارخيي حبكم دراسته للماضي ال ميكاملنهج الت -3

، لذلك فإن النتائج واملعرفة اليت يتم التأثري فيهاالظواهر والسيطرة عليها أو 
عايري  التوصل إليها من خالل تطبيق املنهج التارخيي تكون غري دقيقة ابمل

 أدلة وبراهني جزئية.  إىلغري كاملة وتستند احلديثة ألهنا العلمية 
ال يستطيع الباحث التارخيي مهما كان دقيقا أن يصل إىل كل احلقائق  -4

املعرفة تبقى جزئية تستند إىل أدلة جزئية ولن املتصلة مبشكلة الدراسة، ف
 يستطيع الباحث اختبار كل األدلة.

 مميزاته: 
 تارخيي، إال أن من أهم مميزاته اآليت:عيوب املنهج الوعلى الرغم من 

منهج انقد يبحث عن احلقيقة من خالل أسلوب علمي يبدأ يعترب   -1
بتحديد املشكلة مرورًا بوضع الفروض املالئمة ومجع البياانت واملعلومات 

 .نتائج منشودة إىلوإخضاع الفروض لالختبار ومن مث الوصول 
املنهج ال تنقص    اشرة ف هذاالحظة غري املبكذلك فإن االعتماد على امل -2

 ذا ما مت إخضاع البياانت للنقد والتمحيص الدقيق.من قيمته خصوصاً إ
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ال يعترب الرجوع إىل الواثئق والسجالت والتقارير السابقة واآلاثر   -3
واملقابالت مع األشخاص الذين عايشوا األحداث نقطة ضعف ف البحث  

ص للبياانت  لتحليل والتمحيباحث املنطق واالتارخيي وذلك إذا استخدم ال
 ة.واملعلومات املستخدم

     التارخيي:مصادر معلومات املنهج 
  تتعدد مصادر املعلومات ف دراسات املنهج التارخيي وميكن حصر أمهها فيما 

 :يلي

، واملشرتكون ف  ، واملعاصرون وهم شهود العيان البشرية: املصادر  -1
 ة. املوضوع قيد البحث والدراس

 اآليت:ك  وهي واملشاهدة:كتوبة املصادر امل -2

املخطوطات: بعد إخضاعها للنقد الداخلي مبا تتضمنه من نصوص ولغة،  -أ
وأسلوب، وشواهد، وبراهني، وتعرضها للنقد اخلارجي من حيث الزمن الذي 
كتبت فيه، والذي تتحدث عنه، وعالقتها مبا كتب ف جمال نصوصها  

 ما كتب عنها.  أوومضامينها 
شعار، وسجالت، وتقارير،  أأفكار، و ة من مقاالت، و الواثئق الرمسي -ب 

 . وصحف معتمدة

املذكرات واملراسالت الرمسية واملذكرات اخلاصة واليت تعترب هامة حلياة   -ج
كان صاحب احلالة املدروسة من    إذاوقعت ف يد الباحث خاصة  إذاالفرد 
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يخ  ث التتبعي لتار الذين يعانون من أمراض نفسية واجتماعية من خالل البح
 ة واحمليطة حبالته. وف املسببحياته والظر 

السجالت والواثئق مبختلف أنواعها مثل: الدساتري، القوانني، سجالت  -د
احملاكم، قوائم الضرائب، القوانني واألنظمة، اإلحصاءات املختلفة، الصحف 
  والكتب القدمية واملنشورات أبنواعها، الصور واألفالم واخلرائط، األساطري

الذاتية، واليوميات، الرسائل، الوصااي، العقود   شعبية، السريواحلكاايت ال
 أبنواعها ...اخل. 

تتمثل ف بقااي وخملفات العصور السابقة  و اآلاثر والشواهد التارخيية:  -ه
 مثل، بقااي املدن واهلياكل واملدرجات واملدافن واملخطوطات ....اخل. 

اعها  رخيية أبنو لتات اتب والدراسا: وتشمل الكالدراسات التارخيية القيمة  -و
 املختلفة.

اآلاثر، والتحف،  ، ك ميكن مشاهدهتا ومالحظتهااليت ادية املشواهد ال -ز
 .والرسومات 

 أدوات املنهج التارخيي: 
املنهج   أدوات من أهم لذا فإن منها،  التأكدللتاريخ شواهد وأدلة ميكن 

 التارخيي:
 املالحظة واملشاهدة.  -1
 .املقابلة -2

   . االستبيان -3
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 التارخيي:  خطوات املنهج 
 :كاآليت  وهي  خطوات   مخس   ف  التارخيي   ابلبحث  القيام  خطوات   حصر  ميكن
 :وحتديدها ابملشكلة الشعور: أوال

  امتدادها و  الدراسة موضع املشكلة اختيار  عند يراعي أن الباحث فعلى
 تعقب من ميكن مبا النسيب والدوام االستمرار  صفة هلا يكون  حبيث التارخيي

  الدراسة   مشكلة  الباحث  يستقي  وعادة.  تطورها  مراحل  ىعل   والتعرف  ةاهر الظ
 .السابقة الدراسات  على اطالعه خالل ومن ختصصه ميدان من

 : التارخيية املادة واملعلومات أو البياانت مجع: اثنيا
  البياانت  جبمع الباحث يقوم البحث موضوع  واختيار ابملشكلة الشعور بعد

 .  أعاله املذكورة مصادرها من واملعلومات 
 :ونقدها املصادر حتليل :  اثلثا

 مباشرة غري مصادر معظمها ف أهنا التارخيية املعلومات  مصادر من يتضح
  لذا جيب على الباحث  ؛ وصدقها دقتها حول شكوكا يضفي وهذا وقدمية

التأكد من صحة املعلومات اليت مجعت وذلك ليكون البحث أكثر مصداقية 
 :مها نيعلى نوع قدن النويكو  ،وأمانة ف ذلك 

 : اخلارجي النقد -1
 نوعني إىل ينقسم بدوره وهو البحث حمل الوثيقة صحة  من التأكد ويتضمن

 : مها
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  صاحبها؛   إىل  ونسبتها  الوثيقة  صحة  من  التأكد  يتم  وفيه:  التصحيح   نقد -أ
  مدى   لتحديد  أكثر؛   أو  معينة   حبادثة  اخلاصة  الوثيقة  صحة   من  بـالتأكد  وذلك 

 من كثري  له تتعرض ملا  وذلك  هبا، أصحا إىل نسبتها صحة ومدى  صحتها
  كثرية   ألسباب  حتريف؛ أو دخيلة  وإضافات  وتزييف  حشو من الواثئق

  شخص  بيد أو ،املؤلف بيد مكتوبة تكون قد فالوثيقة ،متعددة وأشكال
  الباحث  واجب من فيكون  هذه؛ الوحيدة  نسخته سوى توجد  وال ،آخر

 التواجد؛ وأماكن النسخ متعددة الوثيقة تكون وقد النقل، ف اخلطأ تصحيح
 . مما نسخ عنها ةصليالنسخة األ حتديد إىل األمر حيتاج حبيث

  وزماهنا  الوثيقة مصدر من التأكد يتم املرحلة هذه وف املصدر: نقد -ب 
  ف  ذكرها الوارد الوقائع وفحص لصاحبها؛ هابت نس  من للتأكد ومؤلفها؛
 . إليه بةنسو امل العصر أبحداث  ومقارنتها  الوثيقة،

 : الداخلي  قدالن -2
  والتأكد فيها،  املوجود الكالم ومعىن صحةو  الوثيقة حمتوى تقييم به ويقصد

 :نوعني على كذلك   وهو ،دقتها من
 جيايب: اإل النقد -أ

 وهل الكاتب إليه يرمي وما للنص واحلرف احلقيقي املعىن حتديد منه واهلدف
 .ال أم احلايل الوقت ف املعىن نفس ىعل  حافظ

         السليب:  النقد -ب
 . الكاتب موضوعية مدى على التعرف به ويقصد 
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  أو خطأ مدى بدراسة الوقائع ملشاهدة الكاتب رؤية من التحقق يتم هناو 
وهل كان موضوعياً  الواقعة، نقل ف أمانته مدى كذلك   الوثيقة، حتريف

 نم والتأكدوصادقاً، أم شوه احلقائق، وهل شاهد احلادثة أم مسع عنها، 
 .وسنه  هقل وع جسمه  سالمة

 معرفة  وكذلك   املعلومات،  هذه  من  التأكد  ف  اكبري   ادور   السليب  النقد  ويلعب 
 . آنذاك  ظروفه  جبميع  واإلحاطة   الوثيقة  هذه  كتابة  إىل  به  أدى  الذي  السبب  ما

 :وحتقيقها الفروض صياغة: رابعا
  ة دراس تتم  أثره  على والذي البحث إلشكالية  مؤقت حل عن عبارة وهي

 التجريب خالل ومن البحثي، للسؤال حمتملة إجابة يكون وقد املوضوع، 
 . خاطئة  أم صحيحة الفروض هذه  كانت  إذا ما إثبات  حناول

 قبل  من واسع وخيال فائقة مهارة  التارخيية البحوث  ف الفروض وتتطلب
 .  املاضي ف وقعت  ظاهرة يدرس  ألنه الباحث

  أو  جغراف أو  ينزم معني لنظام ا وفق العلمية املادة  جبمع  الباحث ويقوم
 املعلومات  على الباحث حصول ويعترب. النظم هذه من مزيج أو موضوعي

 . منها والتحقق للفروض إثبات  مبثابة  وحتليلها ونقدها
 : التقرير وكتابة النتائج  استخالص: خامسا

  والتوصل وتقييمها  وحتليلها واملعلومات  البياانت  مجع  من االنتهاء  يتم  أن  بعد
 خيلص عليها  الضرورية التعديالت  إجراء  بعد فروض لا صدق إثبات  إىل
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 البحث مبواصفات  ملتزما النهائي  التقرير بكتابة يقوم  مث النتائج إىل الباحث
 . وغريها السليمة والصياغة والتوثيق والتنميط الرتتيب من العلمي

 املنهج التارخيي: دراسات أمثلة على 

 اسم الباحث عنوان الدراسة م
نذ الفتح ت ف األندلس ماحلرف والصناعا  .1

 اإلسالمي حىت سقوط غرانطة  

 جهاد غالب. 

اختصاصات رئيس الدولة اإلسالمية ف   .2
 السياسة اخلارجية وضوابطها  

 حممد أبو جريبان. 

 إىلاليهود ف املغرب اإلسالمي من الفتح   .3
   سقوط دولة املوحدين

 مسعود كوايت.

ي  واإلمامي املالكالتعلم ف العهد العثماين   .4
 م 1962الثورة اليمنية   إىلين ف اليمن والربيطا

 عدانن عبدهللا. 

احلياة االجتماعية االقتصادية ف اليمن ف    .5
 م(626-569العهد األيوِب )

 فقيهال علي حممد

   انجي  هللا  عبد ليبيا  القدمي اليمن ف ةيالزراع لاصيحملا  .6
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 الوصفي: املنهج   -2
 : أبنه   عرف املنهج الوصفيي

 
 
 

 : وهناك من يعرفه أبنه
 
 
 

 ومما سبق من التعريفات يتضح لنا اآليت: 
وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة   الوصفية إىلهتدف البحوث  ✓

  ، ووصف الظروف اخلاصة هبا ، ومجع احلقائق واملعلومات واملالحظات عنها
 وتقرير حالتها كما توجد عليه ف الواقع. 

ن عليه األشياء والظواهر نبغي أن تكو بتقرير ما ي البحوث الوصفية هتتم ✓
واقرتاح اخلطوات أو   ،معينة اليت يتناوهلا البحث وذلك ف ضوء قيم أو معايري 

الصورة اليت ينبغي أن تكون   هبا إىلبع للوصول األساليب اليت ميكن أن تت  
 عليه ف ضوء هذه املعايري أو القيم.  

هجية علمية طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل من
ى أشكال رقمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل إليها عل

 .معربة ميكن تفسريها

حماولة الوصول إىل املعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو 
للوصول إىل فهم أفضل وأدق أو وضع السياسات  ظاهرة قائمة،

 واإلجراءات املستقبلية اخلاصة هبا.
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  دراستها  املراد ةاهر للظ دقيقة افأوص عن ابلبحث الوصفي املنهج يقوم ✓
 :هي األسئلة من جمموعة طريق عن
 الظاهرة؟ هلذه  احلايل الوضع ما -
 الدراسة؟ نبدأ أين من -
 ؟األخرى والظواهر احملددة الظاهرة بني العالقات  ما -
 الظاهرة؟ هذه لدراسة املتوقعة النتائج  ما -

  أو  الكمية  والبياانت  ئقاحلقا مجع خالل من تتم األسئلة هذه عن واإلجابة
 .كافياً   تفسرياً  احلقائق هذه تفسري حماولة مع احملددة الظاهرة عن الكيفية
  إىل  وتبويبها  وتصنيفها البياانت  مجع  على الوصفي  البحث يقتصر ال ✓

  هلذه   التفسري  من  قدراً   أيضا   يتضمن  بل   املتعمق  الدقيق  الكاف  التحليل  حتليلها
 . الدراسة موضوع ةاهر الظ بشأن مات تعمي إىل الوصول مث النتائج، 

 استخداماته:
 يستخدم املنهج الوصفي ف:

دراسة حاضر األوضاع الراهنة للظواهر من حيث خصائصها، أشكاهلا،  -1
يشمل ف كثري من  همالحظة أن معوعالقاهتا، والعوامل املؤثرة ف ذلك، 

 ا. األحيان على عمليات تنبؤ ملستقبل الظواهر واألحداث اليت يدرسه
جتماعية واليت استخدم فيها منذ نشأته  االو إلنسانية العلوم ا دراسات  -2

 وظهوره. 
 دراسات العلوم الطبيعية لوصف الظواهر الطبيعية املختلفة. -3
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نوعية ف فرتة زمنية    أو ة  حدث معني بطريقة كمي  أورصد ومتابعة لظاهرة    -4
من حيث   دث احل أوعدة فرتات، من أجل التعرف على الظاهرة  أو معينة 

نتائج وتعميمات تساعد ف فهم الواقع  إىلملضمون، والوصول حملتوى واا
 وتطويره.

 :مزااي املنهج الوصفي
 يتمتع املنهج الوصفي ابملزااي اآلتية: 

حقيقية دقيقة تساعد ف يساعد املنهج الوصفي ف إعطاء معلومات  -1
 تفسري الظواهر اإلنسانية واالجتماعية. 

املتاحة أمام الباحث عند   ساليبألالتعدد  اته ماتساع نطاق استخدا -2
 ، أو حتليل املضمون.   دراسة احلالة، مثل أسلوب املسح، أو هاستخدام

يقدم املنهج الوصفي توضيحا للعالقات بني الظواهر، كالعالقة بني  -3
 والنتيجة، مبا ميكن اإلنسان من فهم الظواهر بصورة أفضل.السبب 

خل من تد ى الواقع دونهر كما هي عل يتناول املنهج الوصفي الظوا  -4
 قبل الباحث ف التأثري على مسارها، مما يعطي نتائج أكثر واقعية.

 املنهج الوصفي: عيوب
 من أبرز عيوب املنهج الوصفي اآليت:

الوصفي إىل معلومات مشوهه وال تستند إىل الواقع قد يستند البحث  -1
ق  تكون الواثئ سواء كانت عن قصد من قبل الباحث أو غري قصد. كأن

 ملستخدمة غري دقيقة مثال. والسجالت ا
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، فيأخذ البياانت واملعلومات ههناك احتمال حتيز الباحث آلرائه ومعتقدات -2
، وهذا راجع إىل أن  اليت تنسجم مع تصوره ويستبعد اليت تتعارض مع رأيه

 الباحث يتعامل دائما مع ظواهر اجتماعية وإنسانية غالبا ما يكون طرفا فيها. 

ساعدين عند القيام ابلدراسات الوصفية  دم الباحث ملبا ما يستخاغ -3
وذلك من أجل مجع البياانت واملعلومات، فصدق وانسجام هذه البياانت  

 يعتمد على مدى فهم املساعدين ألهداف البحث.

صعوبة إثبات الفروض ف البحوث الوصفية ألهنا تتم عن طريق    -4
التجربة ف دون استخدام ارضة للفروض املالحظة ومجع البياانت املؤيدة واملع

ع مالحظة إثبات هذه الفروض. فالباحث ف الدراسات الوصفية قد ال يستطي
 كل العوامل احمليطة ابلظاهرة، مما يعيقه ف إثبات الفروض.  

التنبؤ ف الدراسات الوصفية وذلك ألن الظواهر االجتماعية صعوبة  -5
 . ا لعوامل عدةواإلنسانية تتصف ابلتعقيد، وذلك لتعرضه

 أدوات املنهج الوصفي:
 دوات اآلتية: األيستخدم جلمع البياانت واملعلومات ف البحوث الوصفية 

 . املالحظة (1
 .املقابلة (2
 . االختبارات  (3
 . ت بااناالست (4
 املتدرجة. املقاييس  (5
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 .والسجالت  الواثئق حتليل (6
 خطوات البحث ابستخدام املنهج الوصفي: 

  راحله عن ث خيتلف ف موصفي ف البحال يكاد تطبيق واستخدام املنهج ال
 ها ابآليت: حصر وميكن  شملها الطريقة العلمية بشكل عام،تلك اليت ت

 حتديد املشكلة وصياغتها.  (1

 ف  صياغتها  يتم أن ويفضل ،دراستها املراد املشكلة حتديدالبد للباحث من 
 . سؤال شكل

 . احملتملةوضع الفروض  (2

  سؤال  عن جتيب ن أ ميكن  واليت الدراسة  فروض صياغة مث يقوم الباحث ب
  يتم  أن  إىل عنها  املعلومات  جبمع الباحث يبدأ مث ومن مؤقتة  بصورة البحث
 .  دحضها  أو إثباهتا 

 املختلفة. رواملعلومات من املصادمجع البياانت  (3
  جلمعها  املناسبة  دوات األ يقوم الباحث جبمع البياانت واملعلومات واختيار

 بطريقة املطلوبة املعلومات  جبمع  موالقيا ،حظةواملال ، واالستبيان ،كاملقابلة
 والفروض املشكلة طبيعة تناسب اليت األداة الباحث خيتار حيث. منظمة

   وابألساليب اليت مت حتديدها.

  حجمها   وحتديد  الدراسة  عليها   ستجرى  اليت  العينة  ختيار كما يقوم الباحث اب
 .  ونوعها
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 حتليل البياانت وتفسيها. (4
 أدبيات  إىل الرجوع من بد ال ومناقشتها ضالفرو  تبارخا مرحلة بدء عند

 مع البحث نتائج اتفاق مدى على للتعرف السابقة الدراسات  ىلإو  الدراسة
 . االختالف أو االتفاق أسباب  تفسري على والعمل السابقة البحوث  نتائج 

 كتابة النتائج واالستنتاجات والتوصيات املناسبة.  (5
اليت يستفيد   التوصيات   من  عدد  دمويق  فسريهاتو   النتائج   بكتابة  الباحث  يقوم

  منها الباحثون، واجلهات املستفيدة من البحث.
 أساليب املنهج الوصفي : 

 للظواهر  العلمي  فالوصف  ،الظواهر  معظم  دراسة  ف  الوصفي  املنهج  يستخدم
 واحلصول الظواهر حتليل ف ابلتعمق الباحث قيام قبل منها  مناص ال ضرورة

 .  عالقاهتا طبيعة على والتعرف احلدوثه يقةقد تقديرات  على
أبرز هذه األساليب   ومن خمتلفة،  أمناطأساليب و  الوصفية  الدراسات  وتتخذ

      :يلي ما الوصفية للبحوث  املستخدمة
 أسلوب املسح )الدراسات املسحية(: .أ

يعترب املسح واحدًا من املناهج األساسية بل أكثرها شيوعًا ف البحوث 
 الوصفية.  

 : سح أبنهأسلوب املرف ويع
 
 
 

تعرضة، وحماولة منظمة جلمع البياانت وحتليل وتفسري دراسة شاملة مس
 .ددة ووقت معنيوتقرير الوضع الراهن ملوضوع ما ف بيئة حم
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 كما يعرف أبنه: 
 
 
 
 
 

 ومما سبق من التعريفات يتضح اآليت:
  البياانت   ومجع  ما،  ظاهرة  وتشخيص  وصف  على  املسحي  األسلوب   يقوم ✓

  جزء  ف فعالً  قائم هو ما أي الراهن الوقت ف هي كما   حالتها  وتقرير عنها
 .اجملتمع من

 . البحث املسحي ينصب على الوقت احلاضر ✓

إىل الوصول إىل بياانت ميكن تصنيفها  ياملسح البحث يهدف  ✓
 . ستقبالً وتفسريها وتعميمها وذلك لالستفادة منها م

  يكون   وقد  صغري  أو   كبري  جغراف  نطاق  على  عادة   املسح  أسلوب   يطبق  ✓
 كبرية  عينات   فيه  تستخدم  األحيان  غلبأ  وف  العينة،  بطريق  أو  شامالً   مسحاً 

  قليلة  خطأ وبنسب دقيقة نتائج  على احلصول ف الباحث مساعدة جلأ من
 . الدراسة جمتمع على نتائجه تعميم من نه متك وابلتايل

 قبل   من  تدخل   دون  الواقع  على  هي  كما  الظاهرة  يدرس  املسحي  البحث ✓
 . عليها للتأثري الباحث

بواسطته استجواب جـميع أفراد  ذلك النوع من البحوث الذي يتم 
جمـتمع البحث أو عينة كبرية منهم، وذلك هبدف وصف الظاهرة 

قط، دون أن يتجـاوز املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ف
  .ذلك دراسة العـالقة أو استنتاج األسباب
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 استخداماته:
 تتعدد استخدامات األسلوب املسحي لتشمل اجملاالت اآلتية: 

  : مثل املختلفة أببعاده الرتبوي  نيداامل يدرس يوالذ : املدرسي املسح (1
 . املناهج  األهداف، الطرق، ،لالوسائ املتعلم، املعلم،

 اهلجرة أمهها ولعل جماالهتا مبختلف السكان بدراسات  اليت هتتم املسوح (2
 .للسكان املختلفة واخلصائص األسرة وتنظيم واخلصوبة

  فرضت معينة  عيةاجتما مشكالت  املسوحات االجتماعية واليت تتناول (3
  واجلرمية  الفقر حبوث  مثل واالقتصادية،  االجتماعية  للتغريات  نتيجة  نفسها

 .والعمال العمل ومشكلة األسرة وأوضاع
 السياسية.  واالجتاهات  العام الرأي مسوح (4
 معنوايت  قياس  إىل  هتدف  واليت  املعنوية  والروح  الصناعية  العالقات   مسوح (5

 .ابإلنتاجية  وعالقاهتا العمال
 :املسحي باألسلو  اايمز 

 ابآليت: املسحي املنهج يتميز
 . التطبيق ف جماالته وتعدد تطبيقه  سهولة (1

  ابستخدام املدروس من اجملتمع كثرية  وحدات  تغطية على الكبرية قدرته  (2
 . حياناأل غلبأ ف العينة سلوب أ
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 حمل  للمجتمع  كبريين  ونفع  فائدة  ذات   منها  جيعل  لظواهر معاصرة  تناوله (3
 . الدراسة
 :سحيوب املاألسل  عيوب
 اآليت:على األسلوب املسحي  يعاب 

 .  فيه الدراسة متغريات  كل  على السيطرة صعوبة (1
  مجع  أدوات  جودة ومدى للدراسة  املختارة العينة دقةب مرتبطة قيمته   (2

 .حتليلها وطرق  االستبيان وغريه مثل البياانت 

 وانبجلا  ابلنسبة لبعض  الباحث  جانب  من  التحيز  من  قدر  وجود  احتمال (3
 . الدراسة ف

 :األسلوب املسحيأدوات 
تتنوع أدوات مجع املعلومات والبياانت ف األسلوب املسحي على النحو 

 اآليت:
 .املقابلة (1
 . االستبيان (2
 . االختبارات املقننة  (3
 مقاييس امليول واالجتاهات واملعلومات. (4

 .املختلفة واملصادر  والدورايت  الكتب (5
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 معوقات استخدامه: 
 سلوب املسحي ف:ألااستخدام معوقات  تتمثل

 تكاليف استخدامه وتطبيقه.رتفاع ا (1
 حاجته إىل فرتة زمنية طويلة وجهد كبري.  (2

يعتمد الباحث على أداة واحدة جلمع املعلومات، وف أحيان أخرى   (3
 يستخدم الباحث أكثر من أسلوب أو أداه هلذه الغاية.

 سلوب املسح:الدراسات أبأمثلة على 

 اسم الباحث  عنوان الدراسة  م
ة مسحية لواقع  العراق: دراساملكتبات العامة ف    .1

 ومقرتحات تطويرها

 مسري العزاوي.

جملتمع األردين  دراسة مسحية لتقدير حاجة ا  .2
   لكلية تربية فنية

 الان منروقة.

يعانيها أطفال  مسح وتصنيف املشكالت اليت   .3
   الرايض ف األردن 

 مىن فرحان.

  املرحلة ب لطال ظيفيةلو وا التعليمية طموحات ال  .4
 العاصمة  أبمانة  األيتام رعاية  بدور  الثانوية

  حسني القادر عبد
 سند حيىي

  اجلمهورية  ف العامة العالقات  ومناذج دوارأ  .5
 أجهزة من عينة على مسحية دراسة – اليمنية

 واخلاص العام القطاعني ف العامة العالقات 

 حسني على فؤاد
 سعدان
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 أسلوب دراسة احلالة:  .ب
 الة أبنه: ب دراسة احلويعرف أسلو 

 
 
 
 

 كما يعرف أبنه: 
 
 
 
 

 مما سبق من التعريفات يتضح اآليت:
 أو  فرد دراسة مثل قائمة واحدة حالة بدراسة احلالة دراسة أسلوب  يهتم ✓

 . مدرسة أو  شركة أو أسرة
جتمع البياانت عن الوضع احلايل للحالة املدروسة وكذلك عن ماضيها   ✓

 تمع الذي متثله. فضل للمجأعمق وأ فهمجل أوعالقاهتا من 

 استخداماته:
 : التالية احلاالت  ف أسلوب دراسة احلالة يستخدم

 وحدة، أبي املتعلقة العلمية ياانتالب مجع إىل يتجه الذي املنهج
 بقصد وذلك اجتماعيا، نظاما أو ،مؤسسة أو ،فردا كانت سواء

 عن وبغريها املدروسة ابلوحدة متعلقة تعليمات إىل الوصول
 . املتشاهبة الوحدات

بياانت ومعلومات كثرية وشاملة عن حالة يقوم على مجع  أسلوب
وصول إىل فهم أعمق فردية واحدة أو عدد من احلاالت هبدف ال

 .شبهها من ظواهريللظاهرة املدروسة وما 
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  جماهلا  ف تفصيلية دراسة  للوحدة املختلفة املواقف دراسة ف الرغبة عند (1
 وقيم وتقاليد عادات  من الثقافة حمتوايت  كل  أي) الثقاف وأ االجتماعي

 (. للثقافة املادية للمكوانت  إضافة وأفكار
 . املدروسة للوحدة التارخيي التطور معرفة الباحث يريد حني (2
 معينني أفراد أو  لفرد الداخلية احلياة  غور يسرب أن  الباحث  يريد  حني (3

 . ودوافعهم واهتماماهتم االجتماعية حاجاهتم  بدراسة

 إذا آخر ألسلوب  مكمل كأسلوب   احلالة دراسة أسلوب  يستخدم قد (4
  معينة   نتائج   تفسري  أو  حبثه  جوانب  نم  معني  جانب  استيضاح  الباحث  احتاج
مستفيضة. وتستخدم دراسة احلالة ف كثري من األحوال كمكمل  بصورة

األسلوب يؤدي إىل كشف الكثري من للدراسات املسحية، ومع أن مثل هذا  
احلقائق واملعلومات الدقيقة عن احلالة املدروسة، إال ف حالة أن يتم التوصل  

ت املماثلة ومن نفس اجملتمع فعندئذ اف من احلاالئج من عدد كإىل نفس النتا
 ميكن تعميم النتائج على ابقي أفراد اجملتمع. 

  أو  اجتماعية مشكلة من يعاين الذي الفرد شخصية  لفهم بياانت  مجع (5
 . البحث قيد املشكلة فيها  ظهرت  اليت الظروف معرفة بغية ما نفسية

دراسات لة ذلك ال، ومن أمثيةواالقتصاد االجتماعية املشكالت  دراسة (6
 والبطالة املعيشة ونفقات  األجور ومستوى العمل وظروف  ألسرةاب اليت هتتم

 .ذلك  وغري
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 أدوات أسلوب دراسة احلالة:
 يتم مجع البياانت ف مثل هذا األسلوب بوسائل وأدوات متعددة منها:  

 .املقابلة الشخصية (1
 . االستبيان (2
 الواثئق، واملنشورات.  (3

 الة:سة احلب دراأسلو  مزااي
 أمهها :  من املزااي حيقق تطبيق أسلوب دراسة احلالة جمموعة من 

املدروسة وبشكل  توفري معلومات تفصيلية وشاملة ومتعمقة عن الظاهرة   -1
 ال توفره أساليب ومناهج البحث األخرى.

يساعد ف تكوين واشتقاق فرضيات جديدة وابلتايل يفتح الباب أمام  -2
 قبل.دراسات أخرى ف املست

ول إىل نتائج دقيقة وتفصيلية حول وضع الظاهرة  ن الوصميكن م -3
 املدروسة مقارنة أبساليب ومناهج البحث األخرى.

  دراسة  ف جهده يشتت وال واحدة حالة لىعالباحث فيه  يركز -4
 .متعددة موضوعات 

 :عيوب أسلوب دراسة احلالة
 : ميكن حصر عيوب أسلوب دراسة احلالة فيما يلي

دراسة احلالة على حاالت أخرى مشاهبة  نتائج أسلوب صعوبة تعميم  -1
 للظاهرة املدروسة خصوصاً إذا ما كانت العينة غري ممثلة جملتمع الدراسة. 
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حتيز الباحث ف بعض األحيان عند حتليل وتفسري نتائج الظاهرة  -2
املدروسة، األمر الذي جيعل الباحث عنصراً غري حمايد وابلتايل تبتعد النتائج  

 عية. عن املوضو 

 أسلوب دراسة احلالة:  دراسات علىأمثلة 
 اسم الباحث عنوان الدراسة م
 وحتسني  الشاملة  اجلودة  إدارة  بني  التكاملية  العالقة  .1

 العلوم  جامعة  مستشفى  ف   تطبيقية  دراسة)  األداء
 ( والتكنولوجيا

نبيل حممد  
 الشوكاين

 العمـل ترشيـد  ف وأثرها الفقهية األولوايت قواعد   .2
 أمنوذجاً :  لإلصالح اليمين  التجمع  ـناليم  ف يـالماإلس

عبد الرقيب 
 عباد

 تالوة  ف والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  طلبة  أداء تقومي   .3
  األساسية  التجويد  أحكام  ضوء  ف  الكرمي  القرآن

 الرمحن عبد
 الفقيه قائد

 - احلكومية  املؤسسات  إدارة  ف  املعلومات  نظم  ورد  .4
  اليمنية  ريةمهو اجل  ف  تعليملاو   الرتبية  وزارة  حالة

  نعمان  عبده
 الشريف 

  حالة  عدن جامعة ف  التعليمية العملية   جودة قييمت  .5
   اإلدارية العلوم كلية 

  العبد  مجيلة
 التميمي  حممد 
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 أسلوب حتليل احملتوى:  .ج
 ويعرف أسلوب حتليل احملتوى أبنه:  

 
 
 

 كما يعرف أبنه: 
 
 
 

 :من خالل التعريفات السابق يتضح اآليت
 االكتفاء خالل من ابألفراد مباشر غري اتصال هو املضمون حتليل ✓

  املرتبطة  والصحفية التلفزيونية واملقابالت  والسجالت  الواثئق إىل ابلرجوع 
 .   الدراسة  مبوضوع
 مستندا بتحليلها املناسبة والسجالت  الواثئق اختيار بعد الباحث يقوم ✓
 .  ا فيه املذكورة الواضحة الصرحية البياانت  إىل
 السجالت  أو الوثيقة متثيل صدق من التأكد الباحث على يتعني ✓

  أو  أصالتها،  أو  أمهيتها،  حيث  من كان   سواء التحليل ف املستخدمة
 . موضوعيتها

نصـــوص مكتوبة أو مســـموعة لأســـلوب يقوم على وصـــف منظم ودقيق 
من خالل حتديد موضــــــــوع الدراســــــــة وهدفها وتعريف جمتمع الدراســــــــة 

 ذي سيتم اختيار احلاالت اخلاصة منه لدراسة مضموهنا وحتليله.ال

يل احملتوى الظاهري أو املضمون أسلوب البحث الذي يهدف إىل حتل
وضوعيًا ومنهجيًا وكميًا ووصفها وصفًا م للظاهرة املدروسةالصريح 

 م.ابألرقا
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يتم حتليل املضمون من خالل اإلجابة على أسئلة معينة وحمددة يتم   ✓
ف  صياغتها مسبقاً، حبيث تساعد اإلجابة على هذه األسئلة ف وصف وتصني

املدروسة بشكل يساعد على إظهار العالقات والرتابطات بني ملادة حمتوى ا
 أجزاء ومواضيع النص. 

يشرتط ف مثل هذا األسلوب عدم حتيز الباحث عند اختيار عينة   ✓
املراد دراستها وحتليل مضموهنا، حبيث جيب أن   أو املسموعات النصوص 

 له. تكون ممثلة بشكل موضوعي جملتمع الدراسة الذي متث

 ونسب  أرقام إىل ى احملتو  رمجة ـتب اً كميياانت ميكن أن يكون  للب يلالتحل  ✓
 مواقع لتحديد هلا، ات التكرار  حساب  مث ومعدالت  وإحصائيات  عدادأو 

  يعطي   املضمون  ف  غيابه  أو  املصطلح  فحضور  ؛تهميشال   أو  واالهتمام  الرتكيز
   الباحث. تفيد ودالالت  تفسريات 

  أسباهبا   وكشف  النتائج  وحتليل  تفسري  من خالل  كيفياً   وقد يكون التحليل ✓
 .  وخلفياهتا

 استخدامات أسلوب حتليل احملتوى: 
 من اجملاالت واملوضوعات اليت يستخدم فيها أسلوب حتليل احملتوى ما يلي: 

  الكتب،   حتملها  اليت  واآلاثر  األهداف  حتقيقو   والقيم  املعارف  على  لتعرفا (1
 . وغريها افيةوالثق الرتبوية  واألدبيات  واملناهج،

 .الصحفية املؤمترات  حمتوى دراسة (2

   .والقانونية السياسية لنصوصا حتليل (3
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 اجلرائد  ف  ينشر  ما  خالل  من  وذلك   وبيئتها  وعددها  اجلرائم  أمناط  حتليل  (4
 . الوطنية

  املرئية  أو املسموعة واإلذاعة الصحف تقدمها اليت املواد وحتليل راسةد (5
 .وعات وضامل ضوع منأبي مو  تتصل اليت والنشرات  والكتب

  املعارضة  وخطاابت  والدبلوماسية السياسة اخلطب مضمون حتليل  (6
 . السياسية

 برامج وكذلك  لألحزاب  السياسية الربامج مضمون وحتليل دراسة (7
 االنتخابية.  احلمالت 

  ف  والدولية الوطنية  واملواثيق واالتفاقيات  للمعاهدات  القانوين التحليل (8
 شرعيتها.  مدى على مواحلك  الدويل، القانون ضوء

 .والتغريات  اخللل مواطن لكشف والقوانني الدساتري حمتوى دراسة (9

 أدوات أسلوب حتليل احملتوى:
  مبوضوع املرتبطة الواثئق من عددتنحصر أدوات أسلوب حتليل احملتوى ب

 وبرامج واجملالت  والصحف واألنظمة والقوانني السجالت  :مثل بحثال
  عنها  يبحث اليت املعلومات  حتتوي  اليت املواد نم وغريها والكتب التلفزيون
 . الباحث

 أسلوب حتليل احملتوى: مزااي
 : املزااي من أمههاميتاز أسلوب حتليل احملتوى بعدد من  

ت؛  ال حيتاج الباحث إىل االتصال ابملبحوثني إلجراء جتارب أو مقابال -1
  أو وسائل  املطلوبة للدراسة متوفرة ف الكتب أو امللفات ن املادة وذلك أل
 املختلفة.اإلعالن 
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ال يؤثر الباحث ف املعلومات اليت يقوم بتحليلها فتبقى كما هي قبل  -2
 وبعد إجراء الدراسة. 

هناك إمكانية إلعادة إجراء الدراسة مرة اثنية ومقارنة النتائج مع املرة   -3
 دراسة ظواهر وحاالت أخرى.األوىل لنفس الظاهرة أو مع نتائج 

 وجود لعدم وذلك  للباحث الشخصي التأثري من خالية طريقة تعترب -4
 .املبحوثني مع الباحث من فعلية مشاركة

 . املوضوعات  من عديدة أنواع على تطبيقه ميكن -5

 عيوب أسلوب حتليل احملتوى:
 :من أبرزهامن بعض العيوب  حتليل احملتوى ال خيلو أسلوب 

 جهد مكتيب من قبل الباحث. حيتاج إىل  -1

حملتوى وشكل لوصف وى طابع اليل احملتيغلب على نتائج أسلوب حت -2
املادة املدروسة وال يبني األسباب اليت أدت إىل ظهور املادة املدروسة هبذا  

 الشكل أو احملتوى. 

ال ميتاز هذا األسلوب ابملرونة حيث يكون الباحث مقيدًا ابملادة   -3
 دودة. املدروسة ومصادرها احمل

  مأخوذة  مات معلو  تكون  ال  قد املضمون  حتليل من املأخوذة املعلومات  -4
، ورمبا تكون مزورة  واقعية وغري مثالية  الواثئق  تكون قدفحقيقية  واثئق من

 .وغري أصيلة

 . لسريتها  الواثئق بعض االطالع على صعوبة -5
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. األسباب   معرفة  تتطلب  اليت  لألسئلة  إجاابت   على  احلصول  الصعب  من -6
  رة مباش يهال ع احلصول ميكن جاهزة  إجاابت  توجد ال األحيان من كثري  ففي
 .النص من

 أسلوب حتليل احملتوى:  دراسات أمثلة على

 اسم الباحث عنوان الدراسة م
 من  النكاح  كتاب   ف  رشد  ابن  عند  اإلمجاع  .1

  –   املقتصد  وهناية   اجملتهد   بداية   كتابه   خالل
 حتليلية دراسة

  صاحل حسني حممد
 احلميدي

دراسة حتليلية للقيم املتضمنة ف كتب اللغة    .2
ادس س خلامس والللصفوف ا العربية

 والسابع األساسية ف األردن

 جالل حسني.

 وعلومه الكرمي القرآن مادة منهاج تقومي  .3
  األساسي  التعليم  مرحلة  من  التاسع  للصف

  ويس علي الغين عبد

  ف  الثانوية املرحلة ف التاريخ  منهج تطوير  .4
 املعاصرة  الرتبوية االجتاهات  ضوء ف اليمن

  إسحاق علي حسن
 البشاري

 ألهدافها البالغة كتب  حمتوى حتقيق دىم  .5
  اجلمهورية  - الثانوية  ابملرحلة التعليمية

 اليمنية 

 حسني علي فيصل
 العزب

 



 

 

 ( لمي ومناهجهأنواع البحث الع)الثانية  الوحدة

65 

 املنهج التجرييب:  -3
 ويعرف أبنه:  

 
 
 
 

 كما يعرف أبنه: 
 
 
 
 

 من خالل التعريفات السابقة يتضح اآليت: 
 التغيريات بعض جراءإو  الظاهرة ف على التحكم التجرييب املنهج يقوم ✓

 من منتظم بشكل الدراسة مبوضوع العالقة ذات املتغريات  بعض على
  الظاهرة. على التغري هذا أتثري  قياس أجل

 مشكلة ف تؤثر اليت املتغريات  مجيع تثبيت على التجرييب املنهج يقوم ✓
 الظروف هذه ف أثرة دراسة جتري حمدد واحد متغري ابستثناء البحث
 .  ابلتجربة يسمى  الواقع ظروف ف والضبط التغيري ذاوه. اجلديدة

الظاهرة، اليت تكون  احملددة للواقع أوتغيري متعمد ومضبوط للشروط 
ضوعًا للدراسة، ومالحظة ما ينتج عن هذا التغيري من آاثر ف مو

 الظاهرة. وأهذا الواقع 

الباحث بتحديد خمتلف الظروف واملتغريات  االيت يقوم هب الطريقة
ذلك اليت تظهر ف التحري عن املعلومات، اليت ختص ظاهرة ما، وك

 السيطرة على مثل تلك الظروف واملتغريات، والتحكم هبا.
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  يتدخل  الباحث أن ف  املناهج ابقي  من غريه عن التجرييب املنهج  يتميز  ✓
  أثرها  قياس أجل من املتغريات  ف ويتحكم ويؤثر  املدروسة الظاهرة ف

 . املشكلة على الدقيق
 العلمية ةالطريق معامل فيه تتمثل الذي األسلوب  التجرييب املنهج يعترب ✓

 .  الصحيح ابلشكل احلديثة
  العلمية   املشاهدة  ف  تستخدم  أن   ميكن  اليت  الطرق  أحد  هي  التجربة  تعترب ✓

 الظواهر تلك  عن البياانت  مجع بواسطتها للباحث ميكن واليت للظواهر
 .  هبا  والتنبؤ  سلوكها لفهم

  الباحث  يكون نظرية فروض الختبار األساليب أنسب من التجربة تعترب ✓
 .  داتهاهمش  من غهااص قد
  وصفي  منه  أكثر  تفسريي   معظمها  ف  الظواهر  على  ابلتجارب   القيام  يعترب ✓

 .املبحوثة للظواهر

وملاذا تكون   ؟البحوث التجريبية غالبًا ما جتري ف املخترب، وحتدد كيف ✓
 ، أو تتداخل مع بعضها. ؟األشياء

 استخدامات املنهج التجرييب: 
 يب ما يلي: هج التجريفيها املن ليت يستخدممن أبرز اجملاالت واملوضوعات ا

 . الفيزايئية الظواهر دراسات  (1
 .الطبيعية العلوم دراسات  (2

 . واإلدارية القانونية العلوم جمال (3
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   االجتماعية ابحلياة  القانون عالقة بظاهرة املتعلقة والدراسات  البحوث  (4

 .  واجلغرافيا والسياسة والثقافية
 ومظاهرها  أسباهبا  حيث  من  ةرمياجل  بظاهرة  دراسات العلوم اجلنائية املتعلقة (5

 .منها الوقاية وعوامل

 والتحكم علميا هبا والتنبؤ واإلدارية القانونية واملشاكل الظواهر تفسري (6
  علمية  وبطريقة بكفاية العامة املصلحة لتحقيق واستخدامها وحلها فيها

 .  صحيحة

 كما يستخدم أحياانً ف دراسات العلوم الرتبوية. (7
 : ييبجر نهج التأدوات امل

 جرييب.تعترب املالحظة واملشاهدة أقوى وأدق أدوات املنهج الت 
 : املنهج التجرييب مميزات

 من أهم مميزات املنهج التجرييب اآليت: 
يتميز عن غريه من املناهج بدور متعاظم للباحث ال يقتصر فقط على  (1

وصف الوضع الراهن للحدث أو الظاهرة بل يتعداه إىل تدخل واضح  
دف إعادة تشكيل واقع الظاهرة أو احلدث ل الباحث هبقصود من قبوم

من خالل استخدام إجراءات أو إحداث تغيريات معينة ومن مث مالحظة  
 ليلها وتفسريها.نتائج بدقة وحتال
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املنهج التجرييب يشمل استقصاء العالقات السببية بني املتغريات املسؤولة   (2
غري   ل مباشر أوفيهما بشك  عن تشكيل الظاهرة أو احلدث أو التأثري

مباشر وذلك هبدف التعرف على أثر ودور كل متغري من هذه املتغريات 
 .ف هذا اجملال

رييب أن يكرر التجربة عرب الزمن، ميكن للباحث املستخدم لألسلوب التج (3
 مما يعطي الباحث فرصة التأكد من صدق النتائج وثباهتا.  

 عيوب املنهج التجرييب: 
 لمنهج التجرييب ما يلي:وجهة لادات املنتقاالالعيوب و من 

إجياد البيئة االصطناعية عند استخدام املنهج التجرييب ف قياس العالقات   -1
ألفراد موضع التجربة إىل تغري سلوكهم لشعورهم بني املتغريات ورمبا يدفع ا

 أبهنم موضع مالحظة واختبار مما قد يؤدي إىل حتيز ف النتائج. 
إجراء التجربة ومن مث تعميم النتائج  عينة ف  ييب على اليعتمد املنهج التجر  -2

نه قد ال متثل العينة جمتمع  أعلى جمتمع الدراسة، ولكن ما يعيب ذلك 
 البحث وابلتايل يصعب معها تعميم النتائج. 

دقة النتائج ف املنهج التجرييب تعتمد على األدوات املستخدمة ف التجربة  -3
ستخدمة يساعد ف دوات امليل تطور األواملقاييس، وابلتا كاالختبارات 

التوصل إىل نتائج أكثر دقة. وبذلك حيذر الباحث من الوقوع ف أخطاء  
القياس من خالل التأكد من اختيار أدوات القياس املناسبة واليت تتميز  

 ابلصدق واملوضوعية والثبات.



 

 

 ( لمي ومناهجهأنواع البحث الع)الثانية  الوحدة

69 

والعزل لكافة يعتمد املنهج التجرييب على استخدام أسلوب الضبط  -4
اهرة، ولكن هذا يبدو صعب التحقق ف العلوم على الظ مل املؤثرةالعوا

االجتماعية واإلنسانية لتأثرها بعوامل عديدة متفاعلة يصعب عدهلا  
 وتثبيتها.  

جراءات اإلدارية املعقدة، ألن  ختاذ جمموعة من اإلايتطلب إجراء التجربة  -5
متعددة قد  يالت إدارية وفنية  تصميم التجربة وتنفيذها يتطلب إجراء تعد

أن يقوم هبا مما يتطلب االستعانة ابجلهات   هع الباحث مبفردال يستطي
لة ملساعدته ف إجراء التعديالت. فاملعلم الذي يريد أن يستخدم ؤو املس 

أسلواب جديدا ف التدريس مثل أسلوب الزايرات امليدانية حيتاج إىل موافقة 
ألمور  أولياء اا وموافقة ت اليت سيتم زايرهتمدير املدرسة وموافقة املؤسسا

على الزايرات، وحيتاج إىل وسائل نقل. حيث تعترب مثل هذه االجراءات 
عقبات إدارية وفنية قد ال تشجع الباحث على استخدام األسلوب 

 التجرييب.

 أنواع التجارب ف البحث التجرييب: 
 :مها التجارب  من نوعني هناك العلمي البحث ف التجربة استخدام عند
 مناخ ف البحث موضع  العينة أفراد وضع  فيها ويتم :ةاملعملي ربالتجا (1

 الباحث  يساعد وهذا البحث، أغراض مع يتناسب اصطناعي أو جترييب
 . الدراسة متغريات  كافة  ف التحكم على
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 مناخ ف الفروض واختبار  التجارب  إجراء فيها ويتم :امليدانية التجارب (2
 األفراد أبن  يقةالطر  هذه ز وتتمي. والبيت واملصنع  كاملدرسة   عادي،

 ف شك  لديهم يوجد ال حيث النشاط أو احلركة يتصنعون ال املبحوثني
 . سلوكهم على ينعكس قد مما دراسة، موضع أو مراقبني أهنم

 خطوات املنهج التجرييب: 
ناهج ف خطوات  املاملنهج التجرييب خيتلف عن غريه من  إنميكن القول 

 الفروض ما يلي: لة وصياغة ديد املشكالبحث واليت تشمل إىل جانب حت
 التجربة: تصميم واختيار  -أ

والتجربة هنا هي جمموعة من اإلجراءات املنظمة واملقصودة اليت سيتدخل من  
الظاهرة وابلتايل الوصول إىل  خالهلا الباحث ف إعادة تشكيل واقع احلدث أو 

هارة  لية من امل نتائج تثبت الفروض أو تنفيها، وتصميم التجربة يتطلب درجة عا
رة  اءة ألنه يتوجب فيه حصر مجيع العوامل واملتغريات ذات العالقة ابلظاهوالكف

املدروسة، وكذلك حتديد العامل املستقل املراد التعرف على دوره وأتثريه ف الظاهرة  
العوامل األخرى. كذلك يشتمل تصميم التجربة على حتديد ملكان وزمان   وضبط

 اختبار صدقها.النتائج و  وسائل قياس إجرائها وجتهيز واضح ل
 إجراء التجربة وتنفيذها:  -ب

وف حالة تطبيق املنهج التجرييب ال بد من حتديد نوعني من املتغريات بشكل 
 دقيق وواضح ومها: 

: وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى أتثريه ف  املتغي املستقل (أ
  ييب.جر العامل التاملتغري أو  ابسمالظاهرة املدروسة وعادة ما يعرف 
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: وهذا املتغري هو نتاج أتثري العامل  (املتغي التابع )مشكلة الدراسة (ب 
 املستقل ف الظاهرة.

املتغري املستقل  وعادة يقوم الباحث بصياغة فرضيته حماواًل إجياد عالقة بني 
واملتغري التابع، ولكي يتمكن الباحث من اختبار وجود هذه العالقة أو عدم 

ط أتُثري العوامل األخرى على الظاهرة قيد ستبعاد وضببد له من اوجودها، ال  
 ابلتأثري على املتغري التابع.  هقل وحدالدراسة لكي يتيح اجملال للعامل املست
من الباحثني أن املتغري التابع يتأثر   وقد لوحظ من خالل خربات كثري

د ستقل لتحديخبصائص األفراد ف اجملموعة التجريبية اليت تتعرض للمتغري امل
ريه فيها، وللتغلب على مثل هذه املشكلة فإنه يقرتح أن يقوم الباحث درجة أتث

ه على جمموعتني من األفراد إحدامها اجملموعة التجريبية واألخرى  إبجراء جتربت 
فروق بني خصائص وصفات   أيموعة الضابطة شريطة أن ال يكون هناك  اجمل

 األفراد ف اجملموعتني.
بع ابلعديد من العوامل اخلارجية وإبجراءات تنفيذ  لتااملتغري ا كذلك قد يتأثر

التجربة، لذلك ال بد للباحث من ضبط هذه العوامل وحتييدها ومنع أتثريها  
 وصحيحة.  نتائج دقيقةقيق على العامل التابع، لكي يستطيع حت
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 املنهج التجرييب: دراسات أمثلة على 

 اسم الباحث عنوان الدراسة م
  املوجه  واالكتشاف التعاوين  التعلم يتيقطر  م خدااست أثر  .1

  بعض   وتنمية   التعلم   أثر  بقاء  على   الرايضيات  تدريس  ف
  من   الثامن  الصف  تالميذ  لدى   املشكالت  حل  مهارات

   اليمن ف األساسي  التعليم مرحلة

 ليع حممد
 سيف  رشدم

 األداء على النفسية املهارات  بعض تدريب أتثري  .2
  على  جتريبية دراسة - قدملا كرة  لالعيب املهاري
   اليمنية القدم كرة  العيب

 مقبل عدانن
 أمحد عون

  العربية  اللغة لتدريس تعليمية حقيبة استخدام ثرأ  .3
 اليمنية  اجلمهورية  ف املكفوفني للتالميذ

 أمحد أمني
 الزقار حسن

  مهارات  تنمية على كمبيوتريني  برانجمني أثر  .4
 يامسع قنياملعو  معلمي لدى التعليم تكنولوجيا
 اليمن ف  استخدامها حنو واجتاههم

 أمحد أمني
 الزقار حسن

أتثري أسلوب الرتبية احلركية على اإلبداع احلركي    .5
 سنوات  9-6لألطفال من 

حبيب أمحد  
 الصنوي
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   : االستقرائي املنهج  -4
   :أنه على االستقراء تعريف ميكنو 
 
 

 من ينتقل ستقرائيالا املنهجف  الباحث مما سبق من التعريف يتضح لنا أن
  على ابلتعرف الباحث يبدأ حيث العام، إىل اخلاص من أو الكل، إىل اجلزء

 .  الكل على النتائج بتعميم يقوم مث اجلزئيات 
   أقسام االستقراء: 
 :  مها نوعني إىل االستقراء أرسطو قسم 

 مفردات مجيع مالحظة على يقوم يقيين استقراء هو :الكامل االستقراء (1
 . الظاهرة مفردات  على الكلي احلكم إلصدار البحث ضعو م الظاهرة

 من الكامل االستقراء يتطلبه ملا الواقعية الناحية من عملي غري يبدو وهذا
 . الظاهرة عناصر  كافة  مبالحظة القيام
 العام  إىل  اخلاص  من  يسري  ال  ألنه  استنباطا   الكامل  االستقراء  يعترب  من  وهناك

 .ةمدقللم مساوية  النتيجة أتيت بل
  بدراسة  الباحث يقوم حيث يقيين غري استقراء وهو: الناقص االستقراء (2

  الكل، على النتائج بتعميم يقوم مث شاملة دراسة الظاهرة مفردات  بعض
 . اجملهول إىل املعلوم من ينتقل فالباحث

 مبادئ إىل للتوصل عنها البياانت وجتميع الظواهر مالحظة يةعمل
 .كلية وعالقات عامة



 

 

 ( لمي ومناهجهأنواع البحث الع)الثانية  الوحدة

74 

 املنهج االستقرائي: دراسات  أمثلة على
 اسم الباحث الدراسةعنوان  م
ق  .1

َ
اف  "اإلحت  ف تفسيــره  يل بمنهج اإلمام امل

 لطلبة الكشاف"
وليد عبدربه عقيل 

 عبداجلبار
  العام ابب ف الشوكاين اإلمام اختيارات  .2

 الفحول  إرشاد كتابه  خالل  من واخلاص
  أمحد  امللك  عبد حممد
 عرارة

  دراسة  – هود سورة ف الدعوة عامل  .3
 استنباطية  استقرائية

 عبد  حسن  أمحد  جالل
 الرمحن

  للقرآن املختارة للقراءات نير املفس توجيه  .4
 اهلجري   الرابع القرن   هناية حىت  الكرمي

 عوض سامل حسن
 هبشان

              ادابعب العزيز عبد رعم يسالماإل الفقه ف ائحةالر  أحكام  .5
 : االستنباطي املنهج  -5

 ويعرف املنهج االستنباطي أبنه: 
 
 

 ومما سبق من التعريف يتضح لنا اآليت: 
 والقياس والتفكر والتأمل ابلعقل االستدالل سنده هجنم االستنباط ✓

 .   واحلقائق العلمية النتائج إىل للوصول االستنباط ف املنطقي
 على  ينطبق  ما  منها  يستنبط  مث   نظرايت  أو  مسلمات  إىل  يستند   أو  يبدأ  االستنباط ✓

 . اجلزء  على  يصدق  الكل  على  يصدق  ما أن   نرى  هنا من. املبحوث  اجلزء

 من ينتقلو ،والتحليل والتأمل والتفكر والنظر الشرح هأسلوب منهج
 .اخلاص إىل العام من أو ،اجلزء إىل الكل
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  تنتج  أخرى قضااي إىل هبا مسلم مبدئية  قضااي من يبدأ هجنم االستنباط ✓
 التجربة.  إىل االلتجاء دون ابلضرورة  عنها

 إىل ليصل وحيللها العامة والنظرايت  العناوين يتناول منهج  االستنباط ✓
 أجزائها.  إىل القضية تفكيك  على يقوم وفروعها، فهو منهج نتائجها

  منها  مث  ابلكليات  يبدأو لنتائج، او  املقدمات  بني االستنباط منهج يربط  ✓
  اجلزئيات. إىل
 : االستنباطي املنهج  استخدام جماالت

  واإلنسانية  واألدبية  النظرية يستخدم املنهج االستنباطي ف دراسات العلوم
 فقه ف واالجتماعية، وكذلك  واالقتصادية والسياسية واإلدارية والقانونية

 .املعامالت 
 : ستنباطيالا املنهج على دراسات  أمثلة
 اسم الباحث عنوان الدراسة م
  هللا  صلى الرسول سرية ف السياسي لفقها  .1

  ضوء  ف الدولة  إىل البعثة  من وسلم عليه
 النبوية  والسنة الكرمي القرآن

  أمحد عبده مجال
 نعمان 

  القرآن  ضوء ف االجتماعية  الرتبية منهج  .2
 املدرسية  البيئة  خالل  من وتطبيقاته الكرمي

  بن أمحد بن بلغيث
 الغامني عبدهللا

 التفسري ف وأثره القراءات  ف لوقفا  .3
  امواألحك

  حممد حيىي جماهد
 هادى
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 ن: املنهج املقار  -6
 ويعرف أبنه:  

 
 

 من خالل التعريف السابق يتضح اآليت:
  ظاهرتني بني واالختالف التشابه  حتديد أوجه اىل يهدف املنهج املقارن  ✓

 . خمتلفة زمنية  فرتات  ضمن ولكن واحدة  لظاهرة ابلنسبة  أو أكثر أو
  كانت اجتماعية أظاهرتني سواء  بني مقارنة إجراء  املقارنة طريقة تشمل ✓

 يتعلق معني حكم اىل الوصول طبيعية أو سياسية بقصد أو اقتصادية أو
  أو   التشابه  عناصر  ابستخدام  مرتبط  هنا  واحلكم  اجملتمع  ف  الظاهرة  بوضع
 ما.  ظاهرة  تطور مراحل بني أو روستنيدامل الظاهرتني بني التباين

 معظم  ولكن  ذاته   حبد  مستقل  منهج   هو   املقارن  املنهج   أن  من  الرغم  على ✓
  أخرى  مناهج على االعتماد دون  تتم أن ميكن  ال املقارنة الدراسات 

  يقيمون  الباحثني من الكثري أن حىت التحليلي املنهج  مثل مساندة
  اعتماد   على  داللة  املقارن   التحليلي  جاملنه   عليه  يطلق  منهج  على  دراساهتم

  التارخيي  املنهج  على يعتمد أن حتليلية وميكن بياانت  على املقارنة
 . للمقارنة

 

ذلك املنهج الذي يعتمد على املقارنة ف دراسة الظاهرة حيث يربز 
 ر.الف فيما بني ظاهرتني أو أكثالختأوجه الشبه وا
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 استخداماته:
 يستخدم املنهج املقارن ف الدراسات اآلتية: 

 القانونية.العلوم  دراسات  .1
 دراسات العلوم االجتماعية واالنسانية.  .2
 ية.ادتصدراسات العلوم السياسية واالق .3
 دراسات العلوم الشرعية. .4

 :  املقارن شروط املنهج 
 من أهم الشروط اليت ينبغي توافرها ف املنهج املقارن ما يلي:

  تكون   أن  دون  أي  بتجرد  واحدة  حادثة   دراسة  على  املقارنة  تركز  أال  جيب .1
  إىل املقارنة تستند أن جيب وإمنا  هبا احمليطة والظروف ابلتغريات  مربوطة
   .أكثر أو  حادثني  بني واالختالف الشبه  أوجه لفخمت دراسة

  معتمدة  املقارنة كانت  إذا دقيقة معلومات  جيمع أن الباحث على جيب .2
  الدراسة  كانت  إذا موثوقة  دراسات  على ومعتمدة ميدانية  دراسة على
 . التارخيية كاملقارانت   ميداين بشكل تبحث أن ميكن ال ظاهرة حول

  يقارن   ال  ما  نقارن  أن  جيوز  فال  فالتخا  وأوجه  شبه  أوجه  هناك  تكون  أن .3
  أثر   مع  املعيشي  الوضع  على  التضخم  أثر  بني  نقارن  أن  نستطيع  ال  فمثال

  جزئي   اختالف   أو  تشابه   يوجد   ال  موضوعان  فهما  الصحة  على  التدخني
 .متاماً  متباعدين مها  بل بينهما
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  لفحص  عمقاً  األكثر اجلوانب ف الغوص  إمنا السطحية املقارنة  جتنب .4
 .والعميقة اجلادة املقارانت  وعقد املدروس الواقع طبيعة شفوك

  مقارنتها  لنستطيع واملكان  الزمان  بعاملي  مقيدة املدروسة  الظاهرة  تكون أن .5
 . آخرين ومكان زمان أو  آخر  زمان أو آخر  مكان ف  مشاهبة حبادثة 

 :  املقارن أشكال املنهج 
 للمنهج املقارن شكالن مها:

 :  مها أساسيني شكلني الكيفية املقارنة عملية لشم وت :الكيفية املقارنة-1
  صفاهتا  على والتعرف كثب  عن الدراسة مواضيع حول املعلومات  مجع -أ

 وذلك  الدراسة تلك  من املطلوب  النحو على بينها املقارنة مث ومن وأوصافها
 املؤثرة  والعوامل  تطورها  ومراقبة  الواقع  أرض  على  الظاهرة  على  التعرف  يتطلب

 . به املقارنة املراد اجملتمع ىلإ برحالت  القيام الباحث من ذلك  بطل يت وقد
 حول واملقاالت  الكتب طريق عن األخبار جبمع الباحث فيه يكتفي -ب 

 على اعتمادا ومناقشتها األخبار تلك  على ابلتعليق والقيام املدروسة الظاهرة
 نظرايت   دقن  ف  تستخدم  ما  غالباً )  املدروسة  الظاهرة  لحو   لديه  علمي  خمزون
 (األحباث  نتيجة جديدة معلومات   ظهور نتيجة سابقة اترخيية

 بعدد الظاهرة حاالت  حصر على الكمية املقارنة تقوم :الكمية املقارنة-2
 بدقة احلصر ذلك  ضبط ف ودوره اإلحصاء أمهية تربز وهنا معني بكم أو

 ت اانالبي  مصادر  أهم  احليوية  واإلحصاءات   السكاين  التعداد  ويشكل  ووضوح
 املقارنة.  الدراسات  ف الكمية
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 أمثلة على دراسات املنهج املقارن: 
 اسم الباحث عنوان الدراسة م
  ومدى  اإلسالمي الفقه ف النسب أحكام  .1

  ة، فقهي دراسـة ) رةاملعاص ابملستجدات  رهاأتث
 (مقارنة

 حيىي مـنصـور
 مد حم عبدهللا

 
  االقتصاد  على وأثره اإلسالمي الفقه ف الوقف  .2

 اليمين   التشريع ف  وتطبيقاته املعاصر  الميساإل
 هللا عبد حممد
 ادي ه صاحل

 على حممد علي مقارنة  دراسة –  وأحكامه صوره  لتطفيفا  .3
 املصباحي 

  املسؤولية  توحيد  ف  اإلسالمي  اجلنائي الفقه دور  .4
 العربية  اجلزائية  التشريعات  ف اجلنائية

 حممد حممد حمسن
 الشاحذي

 القصرية املسافات  ي ائعد بني مقارنة دراسة  .5
 الفيسيولوجية املتغريات  بعض ف واملتوسطة

 والبدنية 

  عمر  سامل هادي
 الصبان

 الشكل اآليت مناهج البحث العلمي:ويوضح 
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 ( يبني مناهج البحث العلمي 2-2شكل)
 
 

عزيزي الطالب عزيزيت الطالبة: قوما بتصفح عشرة رسائل جامعية وحددا  
 اآليت:

من الرسائل اجلامعية حبسب األنواع اليت مت دراستها ف   ةلنوع كل رسا -1
 هذه الوحدة. 

 الباحث ف دراسته. منهج البحث الذي اختذه  -2
 

مناهج البحث العلميمناهج البحث العلمي

املقارناملقارن اطياالستنباطياالستنب ياالستقرائياالستقرائ يبالتجرييبالتجري الوصفيالوصفي

األسلوب املسحياألسلوب املسحي

ةأسلوب دراسة احلالةأسلوب دراسة احلال

موناملضحتليلأسلوب موناملضحتليلأسلوب

التارخييالتارخيي

 نشاط
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 مراجع الوحدة الثانية: 
أصول البحث، بريوت: دار املؤرخ العرِب،  ،الفضلي، عبد اهلادي (1

 م1992
أسس ومبادئ البحث  مريفت علي خفاجة،، فاطمة عوض ،صابر (2

 م. 2002  ع الفنية، ندرية: مكتبة ومطابع اإلشعا كسالعلمي، اإل
وأساليب البحث العلمي عليان، حيي مصطفى عثمان حممد غنيم، مناهج   (3

 م 2000  النظرية والتطبيق، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،
عامر حممد البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات  قنديلجي، (4

لنشر والتوزيع،  ري العلمية لو ز عمان: دار اليا لكرتونية، التقليدية واإل
 م2007

القاهرة: املكتبة األكادميية،  أصول البحث العلمي ومناهجه،    ،أمحد  بدر، (5
 م1996

مذهب،   آل  حممد  معدي  سليمان العامري،  أمحد  ،سعيد  سامل  القحطاين، (6
  : الرايض السلوكية، العلوم ف البحث  منهج العمر،  الرمحن  عبد  بدران

 . م2004،  ن.د
  مكتبة :  الرايض   السلوكية،  العلوم  ف  البحث  إىل  املدخل  ،صاحل   العساف، (7

 . م1989  العبيكان،
  مفهومه، أدواته، أساليبه،  العلمي البحث ، ذوقان وآخرون عبيدات، (8

 .م1999 للنشر، جمدالوي دار  :عمان



 

 

 ( لمي ومناهجهأنواع البحث الع)الثانية  الوحدة

82 

  وائل  دار :عمان العلمي، البحث منهجية ،وآخرون حممد عبيدات، (9
 م1999 والتوزيع، للنشر

  ماجستري  بكالوريوس العلمي البحث إعداد ةي جهمن ،غازي  عناية، (10
 م2008املناهج،  دار : األردن دكتوراه،

   األردن:  العلمي، البحث وطرق مناهج ،الدعيلج، إبراهيم عبد العزيز (11
   م  2010صفاء،   دار

  الفكر دار مصر: العلمي، البحث وضوابط خطوات  ،أمني منتصر، (12
 م  2010العرِب، 

  وطرق العلمي البحث  مناهج  يبات،نذال حممود حممد  عمار،  بوحوش،  (13
 م 1999املطبوعات اجلامعية،  البحوث، ديوان إعداد

  ، االجتماع علم ف البحث وطرائق املنهجية، صفوح حممد ،األخرس (14
 . م1984،اجلديدة املطبعة: دمشق

  إداري  منظور البحث مناهج ف  الوجيز، حسني حممد  عاصم ،األعرج (15
 .م1995 ،الفكر  دار : عمان، معاصر
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 الثالثةالوحدة 

  العلمي البحث خطة
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 . العلمي البحث خطوات  يعدد (1

 يسرد خطوات إعداد خطة البحث العلمي. (2

 .العلمي البحثخطة  خطوات  من خطوة كل  إجراءات  يبني (3

 .العلمي البحث خلطوات  وفقاً  علمية حبثية  خطة يصمم (4
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سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على
سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على

عنوان البحثعنوان البحث

مشكلة البحثمشكلة البحث

فروض البحثفروض البحث

أمهية البحثأمهية البحث

أهداف البحثأهداف البحث

منهج البحثمنهج البحث

أدوات البحثأدوات البحث

جمتمع وعينة البحث جمتمع وعينة البحث 

حدود البحثحدود البحث

الدراسات السابقةالدراسات السابقة

مصطلحات البحثمصطلحات البحث

هيكل البحثهيكل البحث

املصادر واملراجعاملصادر واملراجع
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ة، وهذه  البحث العلمي الكامل الناجح خبطوات أساسية وجوهري رمي

يعاجلها الباحثون تقريبًا ابلتسلسل املتعارف عليه، وخيتلف الزمن  اخلطوات 
ا خيتلفان للخطوة خطوة من تلك اخلطوات، كم لكل املبذوالنواجلهد 

وتتداخل  البحث العلمي، حبسب طبيعة منهج الواحدة من حبث إىل آخر، 
البحث إىل  الكامل حبيث ال ميكن تقسيم  وتتشابك خطوات البحث العلمي

العلمية   اتلية، فإجراء البحوث   نفصلة تنتهي مرحلة لتبدأَ مرحلة ة ممراحل زمني
 له أول وله آخر، وما بينهما توجد خطوات ومراحل ينبغي أن يقطعها  عمل  

 . ومهارة ةالباحث بدق
 :اآلتـي الرتتيب ومراحله ع خطوات البحث العلميتبت وغالباً ما

 .ومنهجيته البحثخطة تصميم  (1
 .وحتليلها مجع البياانت واملعلومات  (2
 .البحثتقرير كتابة  (3

وسنبني ف هذه الوحدة املرحلة األوىل واملتعلقة بتصميم وإعداد خطة البحث 
 وذلك على النحو اآليت: 

 تصميم خطة البحث ومنهجيته
بتقدمي  الرسالة  ف هذه املرحلة من إعداد البحث أو    ام الباحثيقمن الضروري  

متابعة  لة عن ؤو ة لبحثه، إىل اجلهة العلمية املس واضحة ومركزة ومكتوب خطة

 ميخطة البحث العل
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وتشتمل اخلطة عادة على جماالت عدة أمهها ما  وقبوهلا. البحث أو الرسالة 
 أييت:

 : عنوان البحث -1
ابلقراءات االستطالعية واألولية  ث  احومن املستحسن ف هذه اخلطوة قيام الب

ف جمال حبثه وختصصه بشكل واسع ومتعمق وواف؛ ليمكنه ذلك من حتديد 
 الذي سيختاره وسيكتب فيه. مسار البحث، وما العنوان  

 أثناء اختيار العنوان مراعاة اآليت:  ب على الباحث وجي
   ميةالعمو  عند ، واالبتعاالتأكد من اختيار العبارات املناسبة لعنوان حبثه -1
 .بشكل جيد مبوضوع البحثمشوليته وارتباطه  -2
الزمنية اليت  مكان أو املؤسسة املعنية ابلبحث، والفرتة لل تناول العنوان  -3

 يغطيها إذا تطلب األمر ذلك.
صياغة الفرضيات الالزمة له، وذلك لكي  و حتديد مشكلة البحث،   -4

 . تهوليومشتغطية العنوان  الباحث فتكون الصورة واضحة عند  
 :  العنوان واختيار حتديد مصادر

 :املصادر هذه ومن  ،العنوان حتديد قبل عديدة مصادر إىل الباحث يلجأ
 :والدكتوراه املاجستي  رسائل -1
  ، البحث  موضوعات   الختيار  مناسبة   أمثلة  نفسها  هي   الرسائل  هذه  أن   حيث 

  حبثية  يعمبواض خامتتها  ف توصي الرسائل من العديد أن إىل ابإلضافة هذا
 .  جدد ابحثون   هبا ليبدأ مقرتحة
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 :واإلحصائيات التقارير -2
  للموضوعات  ابلنسبة األوضاع حقيقة املنشورة والتقارير اإلحصائيات  تبني

 حتتاج  مشاكل  أو  حبث  إىل  حتتاج  غامضة  ظواهر  وجود   مدى  وتظهر  املختلفة
 .حلول إىل
 : واملراجع الكتب -3

  النظرايت   دراسة  عرب  ذلك و   ،البحث  موضوعات   حتديد  مصادر  من  أيضا  وهي
  دراسة  وحماولة  واملراجع، الكتب ف واملتوفرة املتاحة واألفكار واآلراء املختلفة
 . الواقع أرض على انطباقها

 :املنشورة واملقاالت العلمية البحوث -4
  أطرافها، كل  من املوضوعات  تعال  ال  ؛ فهيقصرهاب العلمية البحوث  ومتتاز
 مرتبطة  سواء  للبحث،  جديدة   ملوضوعات   واسعة  اابأبو   تفتح  أن  ميكن  هنا  ومن

 . هلا السابقة املقاالت  أو البحوث  عن مستقلة أو
 واملختصني: آراء اخلرباء -5

يدرك اخلرباء من خالل جتارهبم وعملهم ف امليدان عددًا من املشكالت 
 مناسبة آليةوالظواهر العلمية اليت حتتاج إىل حبث ومناقشة؛ لذا فآراؤهم تعد 

 .  البحث موضوعات  ارالختي
 معينة: جهة من التكليف  -6

 الباحث   على  حيتم  معني  موضوع ف    لبحثوقد تكلف جهة العمل الباحث اب
 . به االلتزام
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 : والرسائل العلمية لبحوثا  عناوين على أمثلة
  الثانوية ابملرحلة التعليمية ألهدافها البالغة كتب  حمتوى حتقيق مدى ▪

 اليمنية  اجلمهورية  -
  على  ميدانية دراسة األسرية:  العالقات  منط  على هاثري وأت القات  مشكلة ▪

 اليمنية   اجلمهورية_  حضرموت مبحافظة األسر  من عينة
  اجملتمع ف ومكانتها بدورها وعالقته املنظور غري املرأة وإنتاج عمل ▪

 اليمين
 تعز  مدينة ف الرتبويني املشرفني لدى  الوظيفي الرضا ▪

  :املقدمة
  الباحث   يقوم  البحث،  خطة  ف  املناسب  كللش اب  البحث  عنوان   صياغة  بعد

  ، املوضوع  صورة ف القارئ ليضع واحدة صفحة حدود ف مقدمة بكتابة
  جمموعة   تشمل  املقدمة  فإن   وعليه.  وهدفها  الدراسة  ملشكلة  القارئ  يهيئ   وحىت

 .  البحث بعنوان وثيقا  ارتباطا مرتبطة الفقرات  من
 :مشكلة البحث -2

 ا: هنوتعرف مشكلة البحث أب
 

 كما عرفت أبهنا: 
 

 .يدور ف ذهن الباحث حول موضوع غامض حيتاج إىل تفسري تساؤل

 .وإظهار نتائج ما حيتاج إىل حلكل 
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 وعرفت أيضاً أبهنا:  
 

 من خالل التعريفات السابق يتضح لنا اآليت:  
  موضوع  جتاه وغموض حبرية الباحث شعور من البحث مشكلة تنبع ✓

 .معني
موقف  مشكلة البحث هي إما سؤال حيتاج إىل توضيح وإجابة، أو  ✓

و  ب أتل  غامض حيتاج إىل إيضاح وتفسري واٍف وكاٍف، أو حاجة مل
خالل تناوهلا  تشبع، والباحث بدوره يليب تلك احلاجة ويشبعها من 

 ابلدراسة ف البحث العلمي.
غامض   ة أو شعورعام دراسته وليس ف ذهنه سوى فكرة  قد يبدأ الباحث ✓

ال حرج من  ه فإنبوجود مشكلة ما تستحق البحث واالستقصاء وابلتايل
 .زمنال رورم سري البحث ومإعادة صياغة املشكلة بتقد

  وجتزئتهالى الباحث أن يقوم بتحليلها  فع  مركبة إذا كانت مشكلة البحث  ✓
منها مشكلة فرعية يساهم حلها ف  إىل عدة مشكالت بسيطة متثل كل

 .من املشكلة الرئيسة حل جزء
 . هلا  حل إبجياد  أو بتفسريها البحث مشكلة تزول ✓

   :املشكلة أمهية حتديد
  وتوضيح  ا،دقيق تشخيصا املشكلة يصشختب اجلزء هذا ف الباحث يقوم

  دون املشكلة بقاء عن  تنتج اليت اآلاثر حتديد ذلك  ف مبا  متثلها، اليت األمهية

 .البحث إلجراء الباحث خيتاره الذي املوضوع
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  األسئلة  على جييب أن اجلزء هلذا  كتابته   عند الباحث على ينبغي، و حل
 : التالية
 غريها؟ دون املشكلة  هذه اختيار مت ملاذا ▪
    املشكلة؟ استمرار على يرتتب الذي ما ▪
 احللول  وإجياد  املشكلة،  دراسة  يتم  مل  ما  تنشأ  أن  ميكن  اليت  األضرار  ما ▪

 هلا؟  املالئمة 
 :منابع مشكالت البحوث ومصادرها

 :ابآليت ةاملشكالت البحثي مصادر ومنابع أهم تتحدد
  :ةاخلربة الشخصي (1
تكسبه كثريًا من اخلربات، وتثري عنده   عديدة جتارب  الباحث  ة حياف  متر

؛  دراسة والتحريؤالت اليت قد يكون بعضها مثاراً للبحث والتساال  عديداً من
حملاولة الوصول إىل شرٍح أو تفسرٍي  وابلتايل فإنه قد يقوم إبجراء دراسة أو حبث

 التساؤالت الغامضة.لتلك 
  :ةالتحليليالقراءة الناقدة  (2

ر  فكان أريها من املراجع مت وغلدورايحتتويه الكتب وا إنَّ القراءة الناقدة ملا 
حول صدق هذه األفكار،    الباحث عدة تساؤالت  ت قد تثري ف ذهنونظراي

حقق من تلك األفكار أو النظرايت؛ الت وتلك التساؤالت تدفعه إىل الرغبة ف
حبث حول فكرة أو نظرية يشك  ف  وه قد يقوم إبجراء دراسة أوابلتايل فإن

 . تهاصح
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صفح مواقع اإلنرتنت ذات وت ري،القراءة املستمرة ف اإلنتاج الفككما أن   
ة الباحث قد تكون مصدرًا من مصادر التعرف على القة مبجال دراسالع

 املشكلة اليت يصيغ منها الباحث فكرة حبثه وعنوانه. 
 :الدراسات والبحوث السابقة (3
  العلمية متشابكة ويكمل بعضها البعض  البحوث والدراسات حيث أن  

غريه،  دراسته من حيث انتهت دراسة   حثنياآلخر؛ ومن هنا قد يبدأ أحد البا
ميادين تستحق الدراسة  وكثريًا ما جند ف خامتات الدراسات إشارات إىل

أو لعدم  ،الدراسة من القيام هبا لضيق الوقت صاحبن والبحث ومل يتمك
فصوهلا   ه فخترج به عن موضوع دراسته الذي حددا  أو أهن  ،مكاانت توفر اإل

يكون   مة، ومن هنا قدرورة إجراء دراسات متم  ضإىل  اإلجرائية، فلفت النظر
 .ة لباحثني آخرينذلك منبعاً ملشكالت حبثي

 مشكالت اجملتمع: (4
  يلمسها   أنف اجملتمع    ابحث  ألي  وميكنفقد توجد مشكلة يواجهها اجملتمع،  

تسرب  ومشكلة السيارات، حوادث  مشكلة مثل وخماطرها أبعادها ويدرك
 . اخلء املهور،.....الة غومشكل  ،الطالب من املدارس

 اجليدة:  البحث مشكلةمواصفات 
  وجديرة   جيدة  املشكلة  اعتبار  ميكن  حىت  توفرها  يتعني  معينة  مواصفات   هناك

 :يلي ما املواصفات  تلك  أهم من والدراسة ابلبحث
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 .  وإمكاانته  قدراته مع وتتناسب الباحث اهتمام على تستحوذ أن -1
  جمال  ف  علمية   إضافة  دراستها  ل متث  نأ  مبعىن  علمية،   قيمة   ذات   تكون   أن -2

 . الباحث ختصص
 التوصل يتم اليت النتائج تطبيق يتم أن مبعىن عملية، فائدة هلا  يكون أن -3

 .العملي الواقع ف إليها
  أو  مستمر، وأثرها قائمة  أهنا مبعىن املفعول، سارية  املشكلة تكون  أن -4

 .اجمدد عودهتا من خيشى
 .  منقولة أو ةمكرر  غري  أهنا  مبعىن جديدة  تكون أن -5
 .  اخليال نسج من أو افرتاضية، ليست أهنا  مبعىن واقعية تكون أن -6
  ا عام ا موضوع كونه  من بدالً  دراسته،  تسهل احمدد ا موضوع متثل أن -7

 . تناوله أو به اإلملام يصعب اومتشعب
 والتسهيالت   املعلومات   تتوافر  أن  مبعىن  للبحث،  قابلة  املشكلة  تكون  أن -8

 .  احثالب  حيتاجها اليت
 .  وإمكاانته  قدراته مع تتفق أن أي الباحث، متناول ف تكون أن -9

 .املشكلة عن املعلومات  الباحث منها يستقي اليت املصادر تتوفر أن -10
 املشكلة:صياغة  

  وضع   خالهلا  من  يتمكن  حمددة،  دقيقة  صياغة  املشكلة  بصياغة  الباحث  يقوم
 .  ستهاراود لةاملشك مع التعامل معه يسهل حمدد، قالب ف املشكلة

 : املشكلة لصياغة الطرق بعض يلي فيماو 
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   التقديرية:  اللفظية الصياغة (1
  املوضوعات  من موضوعه كان  إذا الباحث يستخدمها اليت الصياغة وهي

  ف توجد ال مبعىن عامة، معلومات  ومجع  استكشاف، إىل حتتاج اليت العامة
  إىل وصلالت ديري فهو هلا، إجاابت  عن يبحث معينة أسئلة الباحث ذهن
 .املشكلة عن املعلومات  من ممكن قدر أكرب

 . اليمين اجملتمع  ف  املرأة ضد  التمييز مثاهلا: مظاهر
 اليت العامة املوضوعات  مءتال عامة صياغة أهنا الصياغة هذه ف يالحظ
  حقائق  اكتشاف  إىل جبمعها يقوم اليت املعلومات  خالل من الباحث يسعى
 :آليتاب تتعلق
 اليمن.  ف املرأة ضد ز مييالت  ةدراسة ظاهر  ▪
 واملرأة عام، بشكل اليمين اجملتمع علىللتمييز ضد املرأة  السلبية نتائجال ▪

 . خاص بشكل
 .  أسباهبا  ومعرفة اليمنية املرأة ضد  التمييز ملظاهر امللموس التحديد ▪
 وحقوق  بقضااي يتعلق فيما تراجع هناك أن مؤداها فرضية من التحقق ▪

 للحفاظ معينة قوى هنج من جزءاً  ميثل الرتاجع اهذ ن أو  اليمن، ف املرأة
 القوى كل  حماربة  وابلتايل  اجملتمع، على سيطرهتا أمد وإطالة هاءبقا على

  قواعد  وإرساء والدميقراطية، العامة احلرايت  مساحة  توسيع إىل الداعية
 . احلديثة والدولة املدين اجملتمع
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  سؤال:  هيئة على الصياغة (2
  وهناك   واضحة،  املشكلة  حث عندما تكون البا   خدمها يستوهي الصياغة اليت

 .عليها اإلجابة معرفة ف الباحث يرغب أكثر أو سؤال
  اليمنية   اجلمهورية  ف   العال   ابلتعليم  القبول  سياسة  ميكن تطوير  كيف   مثال:

 اجلودة؟ معايي  ضوء ف 
  وتتضمن   التقديرية،   اللفظية  الصياغة   من  حتديدا  أكثر  الصياغة   هذه  أن   يالحظ 

وذلك من خالل اإلجابة على   له،  إجابة عن الباحث يبحث مباشرا سؤاال
 اآلتية: التساؤالت الفرعية 

 العايل؟ التعليم ف القبول لسياسة األساسية املفاهيم ما (1
 العايل؟  ابلتعليم  القبول  سياسة  جمال  ف  والعاملية  العربية  اخلربات   أهم  ما (2
 اليمن؟ ف يلالعا مابلتعلي القبول سياسة حتدايت  أهم ما (3
 اليمنية؟  ابجلمهورية العايل التعليم ف القبول سياسة جودة معايري ما (4
  ضوء  ف اليمنية ابجلمهورية العايل ابلتعليم القبول سياسة واقع ما (5

 السابقة؟ املعايري
  اجلمهورية  ف العايل ابلتعليم القبول سياسة  لتطوير املقرتح التصور ما (6

 ؟اجلودة معايري ضوء ف اليمنية 
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 : فرض هيئة على صياغةلا (3
  فيها  يكون  اليت املشكالت  م ءتالاليت يستخدمها الباحث ل صياغةوهي ال
  وحتديد  تربطهما، اليت العالقة على التعرف الباحث يريد أكثر أو متغريان
 .عكسية  أو طردية عالقة هي وهل العالقة، تلك  شكل

 أبني.  حمافظة حالة  اسةر د األبناء ابحنراف وعالقتها  األسرية مثال: التنشئة
  وكذا  واالحنراف  األسرية التنشئة بني العالقة على التعرف إىل الدراسة  هتدف
  أاثر  وحتديد األسرية التنشئة  عملية ضعف إىل تؤدي اليت األسباب  معرفة

 . واجملتمع واألسرة الفرد على االحنراف وانعكاسات 
 وض اآلتية: الفر ها  وعليه فيمكن صياغة املشكلة على هيئة عدة فروض من أمه

 . األبناء  احنراف إىل السلبية األسرية التنشئة تؤدي ▪
  األبناء  عند والنفسية االجتماعية و  االقتصادية احلاجات  اشباع عدم ▪

 .االحنراف إىل يؤدي
 اإلعالم،  اجلامع، املدرسة،" االجتماعية التنشئة مؤسسات  تلعب ▪

 .االحنراف عملية  ف دوراً " اللعب رفاق
 السابقة، الصيغ من أي على املشكلة صياغة أن إىل هنا ةار شاإل من بد وال
 الصياغة من الباحث متكن عميقة وقراءات  واسع إطالع بعد إال أييت ال

 . بعد فيما  حبثه إجناز له يضمن الذي املناسب ابلشكل
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 : البحث وضفر  -3
الفرضية أو  لى الباحث ف ضوء املنهج العلمي أن يقوم بوضع جيب ع 

كلة دراسته، وميكن تعريف  ي إىل تفسري مش عتقد أبهنا تؤد ياليت ات الفرضي
 :عبارة عن اأبهن  ةالفرضي

 
 

 ومن التعريف السابق يتضح أن الفرضية عبارة عن: 
تفسري مؤقت أو حمتمل يوضح العوامل أو األحداث أو الظروف اليت   ✓

 . الباحث أن يفهمـها حياول
 . للمشكلة موضوع الدراسةتفسري مقرتح  ✓
ذكي يصوغه ويتبناه الباحث مؤقتًا لشرح بعض ما  تاجاستنختمني و  ✓

من احلقائق والظواهر، ولتكون هذه الفرضية كمرشد له ف   يالحظه
 . الدراسة اليت يقوم هبا

 . إجابة حمتملة ألحد أسئلة الدراسة يتم وضعها موضع االختبار ✓
فرضية البحث فال بد وأن تكون مبنية  ومع ذلك فإن أي شكل من أشكال   

عشوائي، وإمنا مستند إىل  ت، فهي ليست استنتاج أو تفسريلوماى مععل 
  نظرايت   من  استنباطاً   ة الفرضي  تكون   قد، و بعض املعلومات واخلربة واخللفيات 

يه الباحث ويتمسك به بشكل ختمني أو استنتاج ذكي يتوصل إل
 .مؤقت
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  دراسات   نتائج   الباحث  استخدام  أساس   على  ةمبني  ة الفرضي  تكون   قدو ،  ةعلمي
 . سابقـة
 : الفروض أنواع 

 :  مها نوعان الفروض
  صياغته  خالل من الباحث  حياول  الذي فرضلا وهو  املباشر:  الفرض (1

 . عكسية أو طردية، عالقة كانت  سواء متغريين بني عالقة إثبات 
  .الرتاكمي املعدل ارتفاع  إىل تؤدي الدراسي العبء زايدة: 1مثال 

 (. طردية عالقة)
  الرتاكمي املعدل اخنفاض إىل تؤدي الدراسي العبء زايدة: 2مثال

 (.عكسية عالقة)
  وهو املعدم، الفرض أو الصفري الفرض ويسمى املباشر: غي  الفرض (2

 بني عالقة وجود نفي صياغته خالل من الباحث حياول الذي الفرض
 .متغريين

 (. عالقة نفي) الرتاكمي املعدل على يؤثر ال  الدراسي العبء: 3مثال
 مكوانت الفرضية:

ري التابع  غملت، وااتبع  واآلخر مستقل أحدمها متغريين بني عالقة الفروض متثل
 هو املتأثر ابملتغري املستقل، والذي أييت نتيجة عنه، ف حالة السببية. 
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واملتغري املستقل لفرضية ف حبث معني قد يكون متغري اتبع ف حبث اثين،  
   وكل ذلك يعتمد على طبيعة البحث وهدفه.

  ف  أثره على التعرف الباحث  يرغب الذي املتغري هو :تقلاملس  املتغي  -1
 .آخر غريتم
 .املستقل املتغري أتثري نتيجة  تنشأ اليت النتيجة هو : التابع املتغي  -2

 .  التالميذ إمهال إىل يؤدي واملدرسة األمور أولياء  بني  العالقة ضعف: مثال
 . التالميذ إمهال هو التابع واملتغري العالقة ضعف هو هنا املستقل املتغري

 شروط الفرضيات:  
الشروط  لصياغتها، هي واإلرشادات الالزمة ت اضيلعل من أهم شروط الفر 

 :واإلرشادات اآلتية
تتضمنها   وذلك بتحديد املفاهيم واملصطلحات اليت  :إجيازها ووضوحها -1

 فرضيات الدراسة، والتعرف على املقاييس والوسائل اليت سيستخدمها
 .ق من صحتهاقالباحث للتح

اجلزئية املتوفرة،   ققائأي اعتماد الفرضيات على مجيع احل ا: مشوهلا وربطه -2
الوصول إليها،   وأن يكون هناك ارتباط بينها وبني النظرايت اليت سبق

 .وأن تفسر الفرضيات أكرب عدد من الظواهر
األخالقية واألحكام   فالفرضيات الفلسفية والقضااي : لالختبار قابليتها  -3

 .القيمـية يصعب بل يستحيل اختبارها ف بعض األحيان
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الباحث   وهذا األمر يصدق على ما استقر عليه : ضخلوها من التناق -4
 عند صياغته لفرضياته اليت سيختربها بدراسته وليس على حماوالته األوىل

 .للتفكري ف حل مشكلة دراستـه
جيعله يصل عند   فرضيات املتعددة الباحث على مبدأ ال  اعتماد: تعددها -5

 .اختبارها إىل احلل األنسب من بينها
لضمان   اغتها قبل البدء جبمع البياانت بصيلك يكون ذ ا: عدم حتيزه -6

 .عدم التحيز ف إجراءات البحث
 الفرضيات: صياغة عن عامة مالحظات

للبحث، أو أن يكون   رئيسة واحدة  فرضية  هناك  تكون  أن  املمكن من (1
أكثر من فرضية واحدة، موزعة على جوانب البحث املختلفة هنالك 

 واحتماالته. 
عالقة قوية بني   توجد»ات مثال ذلك بثإلاب  الفرضية تصاغ أن ميكن (2

، أو أن تصاغ  «املستوى االقتصادي لعائلة الطالب وبني حتصيله العلمي
 ال توجد عالقة قوية بني املستوى االقتصادي لعائلة الطالب وبني »ابلنفي  

يصح وضع فرضيتان، واحدة ابإلثبات وأخرى   «، والحتصيله العلمي
 العوامل.، وبنفس ابلنفي لنفس املوضوع

 .فهمها  يصعب  حبيث ومعقدة  طويلة  الفرضية صياغة  تكون   أن يستحسن  ال (3
 على ذلك  يتوقف إذ الفروض، على البحوث  كل  تشمل أن شرطا ليس (4

 اكتشاف هو البحث هدف كان  لوفالبحث،  وأهداف املشكلة طبيعة
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...   الفروض، وضع املناسب من يكون أكثر، أو متغريين بني عالقة
 .وهكذا

صحيحة  صحة الفرضية ف هناية البحث، أي أهنا قد تكون    يت تثبميكن    (5
%( أو أهنا قد تكون خاطئة بنفس النسبة، وقد يكون أحياانً  100)

   .   جزءاً منها صحيح واآلخر غري صحيح
 : البحثأمهية -4

  بصورة  البحث أمهية إىل وأهدافه البحث وفروض الدراسة مشكلة تشري
 الدراسة  أمهية  إىل  تشري  اخلطة  ف  خاصة  رةعبا  تفرد  أن  يفضل  أنه  غري  ضمنية،
   . املوضوع اختيار  وأسباب 

 تتطلب  اليت  والعملية  العلمية  والدواعي  التربيرات   اجلزء  هذا  ف  الباحث  وحيدد
  العملية،  املمارسة أو النظرية ف سواء عنه  ينتج  الذي  واألثر البحث، إجراء
 اليت اإلضافة امو  ،البحث موضوع متثل اليت املشكلة حل ف يسهم وكيف
  تظهر  كذلك و . الباحث إليه ينتمي  الذي اجملال ف الفكري اإلنتاج إىل ميثلها
 من أو الباحث، استخدمها اليت األولية البياانت  خالل من املوضوع أمهية

 .  األولية أو الثانوية البياانت  حتليل آلية خالل
  املوضوع،   مهيةأب  ةالدراس  على  املشرفة  اجلهات   إقناع  من  البد  حال،  كل  وعلى
 . شابه ما أو اجلامعة أو املمول أو  املشرف أكان سواء
  املمولة،   للجهة   أو   للجامعة،  أو  نفسه،  الباحث   للشخص  تكون   قد  الدراسة  وأمهية

 .وأهدافه البحث طبيعة حبسب   أبسره، للعامل  أو  للدولة،  أو  للمجتمع، أو
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 تالية: ال ئلةا ينبغي أن يوفر هذا اجلزء اإلجاابت على األسوحتديد
 األخرى؟ مقارنة ابملوضوعات  ما أمهية البحث الذي يقوم به ▪
تصحح ما اإلضافة اليت متثلها إىل اإلنتاج الفكري؟ كأن تسد نقصا، أو  ▪

  جديدا  املوضوع يكون نظرية، أو تتحقق من نتائج حبوث سابقة، أو أن
  سي ر ي  مثال، وابلتايل  املعلومات   نقص  بسبب  قبل،  من  أحد  إليه  يتطرق  مل

 . املوضوع حول  مهمة معلوماتية قاعدة الباحث
 كيف ميكن تطبيق نتائج البحث؟ ▪
 ما الفائدة التطبيقية للبحث؟  ▪
ما اجملاالت اجلديدة اليت يسهم هبا البحث سواء ابلنسبة للباحث نفسه   ▪

 أو الباحثني اآلخرين؟ 
 ما اجلهات اليت ميكنها االستفادة من نتائج البحث؟ ▪
 أهداف البحث: -5

ها، فما  وفروض  الدراسة  شكلةمب  امباشر   ارتباطاً   وأبعادها  الدراسة   فداأهط  ترتب
مت صياغته ف تساؤالت املشكلة وفروضها يتم حتويله إىل أهداف مصاغة 

  واملكانية  الزمانية القيودبشكل دقيق، وميكن قياسها وحتقيقها، وف حدود 
 . ابلدراسة املتعلقة اجملتمع والعينات  وقيود

  أو  ،فرعية وأهداف  ،رئيسة أهداف إىل تنقسم أن كنمي افاألهدكما أن 
  الغاايت  حيقق مبا  جهده وتوجيه  حبثه،  تركيز على الباحث  ساعدا ي، مماثنوية

 .  لبحثه وضعها اليت
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  كذلك وكما تساعد األهداف الباحث ف حتقيق غاايته اليت وضعها؛ فإهنا  
  كانت  إذا امو  ث،البح جناح مدى ملعرفة واملشرفني للبحث املقيمني تساعد
 .أم ال األهداف تلك  حتقق إليها  التوصل مت اليت النتائج 

 الطالب  ابحنراف وعالقتها األسرية  التنشئة»فعلى سبيل املثال ف موضوع 
 مت حتديد األهداف على النحو اآليت:  «أبني حمافظة حالة  دراسة

   .  واالحنراف األسرية التنشئة بني العالقة على التعرف -
   .األسرية التنشئة  عملية ضعف إىل تؤدي اليت باب األس معرفة -
 . واجملتمع واألسرة الفرد على االحنراف وانعكاسات  أاثر حتديد -

 
 منهج البحث:  -6
أي ما هو املنهج الذي اختاره الباحث لبحثه، هل هو املنهج الواثئقي   

دراسة  الوصفي أبسلوب نهج املاملسحي، أو  الوصفي التارخيي، أو املنهج
والذي قد مت  ... اخل؟  االستنباطيملنهج التجرييب، أو املنهج ا أو  ،احلالة

 ايضاحه ف الفصل الثاين من هذا الكتاب.
 .  موضوعه  للباحث وطبيعةت املتاحة ويتم االختيار عادة بضوء اإلمكاان 
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 :مجع املعلومات( تا و البحث )أد تاو أد-7
نوعني من  ى ل عتقوم معظم الدراسات اإلدارية واإلنسانية واالجتماعية 

 :األدوات مها
تمثل ف اجلانب العلمي الذي يغطي أبعاد الظاهرة أو تو  :ةنظريال األدوات

الثانوية املتمثلة  أو    األولية  املشكلة حمل الدراسة، من خالل الرجوع إىل املصادر 
ت، أو  أو دوراي وطات، أو كتب،خمطف املراجع العلمية، سواء أكانت 

  .تموسوعات، أو مواقع إنرتن
ينبغي على الباحث أن يلم بكل ما يتعلق مبوضوع حبثه، فقد يكتشف أن  و 

 املشكلة ال حتتاج إىل إجراء دراسة تطبيقية.  
ومن أبرز    تمثل ف تصميم أدوات حبث جلمع البياانت تو   :ةتطبيقيال  األدوات

 تلك األدوات: )االستبيان، املقابلة، املالحظة،...(  
 وات بشقيها النظرية والتطبيقية. األد وسيأيت احلديث الحقاً عن هذه

األدوات النظرية، بينما حتتاج   مجع البياانت من على تعتمد البحوث  وأغلب
بعضها إىل األدوات التطبيقية؛ كي تكمل دور األدوات النظرية، وكل ذلك 

 .يرجع إىل منهجية البحث وأهدافه وفروضه
واحدا للبحث،   اجأن الباحث جيب أن حيدد منه ابلذكر هنا ومن اجلدير 

 كما أنه قد حيتاج إىل حتديد منهجني الرتباطهما الوثيق ف الدراسة. 
يستطيع حتديد أكثر من أداة واحدة جلمع املعلومات، إذا كما أن الباحث 

كأن خيتار الباحث أداة االستبيان لعدد من األفراد،    تطلب األمر ذلك،
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  . حمدودي العددم، ألهنم هنوأداة املقابلة لعدد آخر م لكوهنم كثريي العدد،
على الطلبة، مث يقوم مبقابلة العاملني ف  استبانتهيوزع الباحث  :مثال ذلك

 املكتبة أو غري ذلك.
 :الدراسة عينةجمتمع و  -8

 هحتديد جيبو  الدراسة، عليه جتري الذي اجملتمع حتديد الباحث على ينبغي
 .  ووضوح بدقة
  عليها   يبين  اليت  العينة  حتديد  الباحث  على  يتعني  ، الدراسة  جمتمع  حتديد  وبعد

  يتمكن  حىت الدراسة جملتمع ممثلة العينة تكون أن وجيب دراسته، الباحث
 .للمستقبل بواسطتها  التنبؤ حىت أو النتائج تعميم من الباحث

  ، عشوائية بسيطة  -نوع العينة اليت اختارها لبحثه  كما ينبغي أن حيدد الباحث  
جم تلك العينة؟  وأن يكون الباحث  وما هو ح  -خل عرضية .... ا أو  أو طبقية  

واعيا لسبب اختياره هلذا النوع من العينات أو تلك وميزاهتا وعيوهبا 
 عنها.له  واإلمكاانت املتوفرة

 وسيأيت احلديث الحقاً عن العينات وأنواعها وكيفية اختيارها. 
 : حدود البحث-9
 :إىل احلدود تقسيم ميكنو 
  ال  أو هلا الباحث يتطرق  اليت  املوضوعات  ثلمتو  :املوضوعية احلدود -أ

 توفري يصعب أو ،معقدة ألهنا أو ،اخلالف تثري ألهنا  إما إليها يتطرق
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  للباحث  ميكن  ال أو  ، متاحة غري تقنيات  إىل حتتاج أو  عنها،  البياانت 
 .معها التعامل

 سيشمله الذي اجلغراف النطاق ومتثل (:املكانية)اجلغرافية احلدود -ب 
املدارس األهلية أبمانة العاصمة   كافة البحث ناول كأن يت البحث

ابجلمهورية اليمنية، فهو يستثين من ذلك املدارس احلكومية أبمانة  
 العاصمة.  

 أو  السنوات   أي  البحث  يغطيها  اليت  الزمنية  الفرتة   متثلو   :الزمنية  احلدود -ج
 البحث. يشملها اليت الزمنية الوحدات  من غريها أو الشهور

 يقصر كأن  البحث، يشملهم الذين األشخاص متثلو  :ةريبش ال  احلدود -د
 . دون اإلانث مثالً  املوظفني من الذكور على البحث

 الدراسات السابقة:-10
  البحث  مبوضوع الصلة ذات  العلمية  الدراسات  استعراض اجلزء هذا يشمل

  الدورايت  ا هتنشر تضمنتها رسائل املاجستري أو الدكتوراه السابقة، أو  اليت
 . ذلك  وغري املتخصصة، املؤمترات  أعمال تضمنتها  اليت وأ كمة، حملا يةالعلم
 اآلخر  البعض بعضها ويكمل متشابكة العلمية والدراسات  البحوث  أن ومبا

  استطالع  ويتضمن حباجة الباحث فإن لذا الحقة، دراسات  ف ويفيد
  ذلك   وأمهية  فيها،   الواردة  اهلامة  األفكار  وتلخيص  مناقشة  السابقة  الدراسات 

 : هي ،نواحٍ  عدة من تتضح
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 . عنه يكتب الذي  املوضوع عن ومعلوماته معرفته قاعدة توسيع  (1
 . الدراسة موضوع خلفية وشرح توضيح  (2
 للدراسات   ابلنسبة  املناسب  املوقع  وف  الصحيح  اإلطار  ف  الدراسة  وضع (3

 .الثقاف الرتاث  إىل ستضيفه ما وبيان األخرى، والبحوث 
 واعرتضت السابقون الباحثون هبا وقع اليت ملشكالت او  ءاألخطا جتنب ( 4

 . دراساهتم
  حبثت   موضوعات   دراسة   ف   اجلهود  إضاعة   وعدم  املفيد  غري   التكرار  عدم ( 5

 . سابقـة دراسات  ف جيد بشكل ودرست
 :حمور الدراسات السابقة اليت تكتب ف  اإلجرائية اجلوانب

اضها ف حمور الدراسات  تعر ابس تتحدد اإلجراءات العملية اليت يقوم الباحث 
 لي: السابقة مبا ي

 . دراستـه  موضوع حول قبل من عملت اليت األحباث  عدد حصر (1
 استعراض كل دراسة على حدة ابلطريقة اآلتية:   (2

 كتابة عنوان الدراسة.  ▪
 كتابة اسم صاحب الدراسة. ▪
ماجستري، رسالة دكتوراه، حبث علمي   )رسالةكتابة نوع الدراسة  ▪

 علمي ف دورية علمية حمكمة(.  حبثي، ف مؤمتر علم
 اتريخ نشرها، وبلد النشر. ▪
 أهداف الدراسة.  ▪
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 التحليل  وأسلوب الباحث ف مجع البياانت،  األدوات اليت استخدمها   ▪
 . الدراسة عليه اعتمدت الذي 

  التشابه  وأوجه السابقة،  ةالدراس  إليها  توصلت اليت النتائج  أهم ▪
ما الذي  عىن آخر و مبة أوالدراسة السابق حبثه بني واالختالف

 . ستضيفه رسالته للدراسات السابقة وما سيميزها عنها
وف هذه الفقرة يقوم بعض الباحثون بعرض أوجه التشابه واالختالف بني  
دراسته وكل دراسة على حدة، والبعض منهم يستعرضها عموماً ويعرض أوجه  

من كال نع ما التشابه واالختالف بني دراسته وكل الدراسات السابقة، وال
 األمرين. 

 : منها طرق بعدة ابستعراضها الباحث يقوم اليت الدراسات  ترتيب يتم (3
:  واملتعلقة بعنوان دراسته قربت منها أو بعدت   الدراسات   نوع  حسب ▪

  دراسات  إدارية،  دراسات وعلى سبيل املثال فيمكن أن يقول: 
ق تعل أو يقول: دراسات تتعلق ابملعلم، دراسات ت.  اخل...  اجتماعية،

دراسة  أن يكون هلا صلة ابل  لطالب،.... وكل تلك الدراسات البداب
اليت سيجريها وسيتم االفادة منها ف كتابة البحث وربط النتائج  

 النهائية بنتائج تلك الدراسات.
 .األقدم إىل األحدث  من: النشر اتريخ حسب ▪
 . األجنبية الدراسات  العربية، الدراسات : اللغة حسب ▪
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 ة:ات السابقاسدر احلصول على ال
 ومن ، للحصول على الدراسات السابقة متعددة أدوات  الباحث يستخدم

، واملكتبات اجلامعية  والكشافات  والفهارس واألدلة البحث، حمركات  ذلك 
 فيتوىل البحث مبوضوع املتعلقة العلمية املادة إىل للوصول وغريها والوطنية،

 ميكن اليت واملؤشرات  ارب تجال منها ويستخلص فاحصة،  متأنية قراءة قراءهتا
 . ببحثه  بربطها فيقوم تفيده أن
 احلصول على الدراسات السابقة من خالل اآلتـي: ميكن للباحث و 
أدلة   علىواالطالع  زايرة مكتبات اجلامعات احلكومية واألهلية    عن طريق (1

   . الرسائل العلمية املوجودة لديها
واالطالع  نعاء  صت فالقيام بزايرة للمركز الوطين للمعلوما عن طريق (2

  .العلمية مبختلف اجملاالت  وحات ر طدليل الرسائل واأل على
حمركات البحث على األنرتنت واالطالع على مواقع استقصاء    عن طريق (3

واليت تنشر وتعرض ملخصات جزئية أو عرضاً  ة احلاسبات اآلليمكتبات 
مدينة  ك: )مبختلف درجاهتا العلمية، ومن أمثلة ذل  كامالً للرسائل العلمية

فيصل للبحوث والدراسات للعلوم والتقنية، مركز امللك  العزيز امللك عبد
   (مكتبة امللك عبد هللا الرقمية ة، امللك فهد الوطني ة، مكتبة اإلسالمي

 مة اليت تنشر األحباث ف جمالالدورايت احملك علىاالطالع عن طريق  (4
 . هدراست  موضوع
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ائج األوراق البحثية ف  رض نتيت تععن طريق مواقع األنرتنت البحثية وال (5
  ملؤمترات العلمية احملكمة ف جمال ختصصه.ا

   : البحث مصطلحات -11 
  تم سي  اليت  والرموز  ابملصطلحات   تعريف  على  البحث  خطة  تشتمل  أن   أبس   ال

 . معها والتعامل فهمها يسهل  مما ،البحث ف استخدامها
   البحث: هيكل -12

 على يشتمل للدراسة أساسيا هيكال يضع أن احثالب من يطلب حيث
 .  حثالب موضوع معاجلة ف الدراسة تعتمدها اليت واملباحث الفصول

  هبا  يلتزم أن ابلضرورة وليس حبثه، خالل الباحث لسري موجه تعترب وهي
 اخلطة  هذه على التغريات  بعض حتدث  أن ميكن بل اتما،  التزاما الباحث
  للباحث  جديدة أفكار من يطرأ قد وما عراجامل توفر  ومدى احلاجة حسب

 .البحث غرض خيدم مبا
 :  املراجعو املصادر حتديد  -13

  ينوي  اليتو  البحث مبوضوع ارتباطا  األكثر املراجعو  املصادر  قائمة  هبا ونعين
   .حبثه  كتابة  ف  عليهما  االعتماد الباحث

 :البحث ةخطإلعداد إلطار العام ويوضح الشكل اآليت ا
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 ات إعداد خطة البحثيبني خطو   (3-1شكل )
 
 
 

عنوان البحثعنوان البحث
مشكلة البحثمشكلة البحث
فروض البحثفروض البحث
أمهية البحثأمهية البحث

أهداف البحثأهداف البحث
منهج البحثمنهج البحث
أدوات البحثأدوات البحث

تهاجمتمع الدراسة وعينتهاجمتمع الدراسة وعين
حدود البحثحدود البحث

الدراسات السابقةالدراسات السابقة
مصطلحات البحثمصطلحات البحث

هيكل البحثهيكل البحث
املصادر واملراجعاملصادر واملراجع
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 عزيزي الطالب عزيزيت الطالبة:
 قوما ابآليت: 

عداد إالعودة إىل الرسائل اجلامعية اليت مت اختيارها ف الوحدة الثانية و  -1
  البحث العلمي خطة التزام الباحث خبطوات إعدادتقرير مكتوب حول 

   حبسب ما درستما ف هذه الوحدة.
طوات اليت مت دراستها ف هذه الوحدة  ث علمية وفق اخلإعداد خطة حب -2

 وحبسب العنوان الذي ختتارونه وترونه مناسباً.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط
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 : الثالثةمراجع الوحدة 
  البحث ومبادئ  أسس  علي، مريفت خفاجة،  عوض، فاطمة  صابر،  -1

 . م2002  الفنية،  اإلشعاع ومطابع مكتبة: اإلسكندرية العلمي،
 املعلومات مصادر واستخدام العلمي ثبحال حممد، عامر ي،قنديلج -2

  والتوزيع،  للنشر العلمية  اليازوري  دار: عمان واإللكرتونية،  التقليدية
 م2007

البحث العلمي خطواته ومراحله، الرايض،   ،الواصل، عبد الرمحن -3
 م1999

:  جدة العلمي، البحث أساسيات  العزيز، عبد بن الرشيد عبد حافظ، -4
  م2012 العزيز، عبد امللك  جامعة العلمي، رالنش  مركز

  العلمي، البحث مناهج القادر، عبد رحبي اجلديلي، -5
http://www.shatharat.net/vb/showthread.ph

p?p=2643،  2011م   
األشوح، زينب، طرق وأساليب البحث العلمي وأهم ركائزه، القاهرة:    -6

 م 2014اجملموعة العربية للتدريب والنشر، 
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 .املعلومات مجع أدوات  يعدد (1

 .العلمي البحث ف والثانوية  األولية  املصادر ماهية يبني (2

 .إلجنازه املطلوبة اخلطوات  وحيدد االستبيان  يعرف (3

 . إجرائها خطوات  وحيدد املقابلة يوضح مفهوم (4

 . إجرائها خطوات  دوحيد املالحظة رفيع (5

 . البياانت  مجع وسائل ومميزات  عيوب  بني مييز (6

 .املعلومات  مجع أدوات  ف والثبات  الصدق ماهية يوضح   (7

 . اختيارها خطوات  ويشرح العينة يعرف (8

 . تطبيقها  كيفية  ويبني العينات  أنواع يعدد (9

 . والبياانت  املعلومات  عرض طرق يذكر (10

ل الرسائ ت واملعلومات منيستخرج أدوات مجع البياان (11
 العلمية.
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سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على
سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على

مراحل مجع املعلوماتمراحل مجع املعلومات

يةأدوات مجع املعلومات النظر يةأدوات مجع املعلومات النظر 

املصادر األولية املصادر األولية 

املصادر الثانويةاملصادر الثانوية

بيقةأدوات مجع املعلومات التطبيقةأدوات مجع املعلومات التط

االستبياناالستبيان

املقابلةاملقابلة

املالحظةاملالحظة

جمتمع البحثجمتمع البحث

العيناتالعينات

أنواع العيناتأنواع العينات

طرق عرض البياانت واملعلوماتطرق عرض البياانت واملعلومات
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املهمة من خطوات  اتاخلطو  تعد خطوة مجع البياانت واملعلومات من

 مها:  تنيأساسي مرحلتنيتعتمد على و البحث، 
 مجع املعلومات وتنظيمها وتسجيلها. مرحلة أواًل: 

صة لكل اجلوانب اخلا ونقصد هبا مجع املعلومات الكافية والوافية والشاملة 
مهم حيتاج إىل مهارة وانتباه من قبل مشكلته. وهو جهد مبوضوع البحث و 

 مها: اجتاهنياملعلومات ف البحث العلمي ف  الباحث، ويسري مجع
مجع املعلومات املتعلقة ابجلانب النظري والواثئقي ف البحث، وهذا  -1

ت الدوراي تب ومقاالت يعتمد على مراجعة كافية للمصادر املطلوبة، كالك
تقارير والواثئق األخرى، اليت تعال موضوع البحث بشكل نظري واف  وال

الدراسة   ألن  ؛ عادةابلبحوث امليدانية أيضًا ابلغرض. وهذا اجلانب يتعلق 
امليدانية حتتاج إىل فصل نظري يتطرق إىل ما ذكر ف أدبيات املوضوع من 

ه ف فصولللباحث  ل دليل عمل  معاجلات، وذلك بغرض أن يكون هذا الفص
امليدانية الالحقة، سواء اعتمدت هذه الفصول على االستبيان أو املقابلة أو  

 املالحظة، كأداة جلمع املعلومات املطلوبة للبحث.
أما ابلنسبة للبحوث اليت تعتمد املنهج التارخيي أو الواثئقي، فإهنا حتتاج 

 .ب البحث كافة جوان مراجعة املصادر املختلفة ومجع معلوماهتا ف

 ياانت واملعلوماتمجع الب
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  حالة اعتماد مجع املعلومات املتعلقة ابجلانب امليداين أو التجرييب، ف  -2
البحث على أحد مناهج البحوث امليدانية والتجريبية. ويكون مجع املعلومات 

 . ف هذا اجلانب إما معتمداً على االستبيان أو املقابلة أو املالحظة
 :اآليتعلى تلفة يعتمد ومجع املعلومات من املصادر املخ

اختيار الباحث ملنهج البحث املطلوب واملناسب ملشكلة البحث نفسها،   ▪
  املصادر  إىل ومنهج حتليل املضمون حيتاجا الواثئقي أو فاملنهج التارخيي 

  املنهج  املطبوعة، أما وغري أو االلكرتونية واملطبوعة املكتوبة والواثئق
ابملقابلة  يستعني قدو  األوىل، ةابلدرج االستبيان إىل فيحتاج املسحي
  دراسة  ملنهج  وابلنسبة االستبيان،  لوسيلة مكملة أو منفردة، لوحدها

 إىل  الباحث  حيتاج  املالحظة بدرجة رئيسية، وقد  إىل  حيتاج  قد  فإنه  احلالة
  الكاف الوقت بتهيئة الباحث إمكانية عدم حالة  ابملقابلة، ف االستعانة
 . ةللمالحظ املناسبة والوسائل

  املالحظة  وليس املتقصدة املالحظة إىل حيتاج فهو  ييبالتجر  املنهج أما
 .اجملردة

 الوقت واإلمكاانت املتاحة للباحث. ▪
حتديد أنواع املصادر اليت حيتاجها الباحث وميزات كل نوع منها،   ▪

 والطريقة الصحيحة ف استخدامها.
وجماميعها   معرفة استخدام املكتبات ومراكز املعلومات مبختلف أنواعها ▪

 . ومرافقها
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 النتائج: املعلومات واستنباط  اثنياً: حتليل 
الفعلية ف  اتهوف هذه املرحلة تتجسد مهارة الباحث اجليد وتظهر قابلي

البحث والتحليل، حيث أن البحث العلمي خيتلف عن الكتابة االعتيادية،  
معة لدى يقوم على حتليل وتفسري دقيقني للبياانت واملعلومات اجمل ألنه

 اآلتية: ق عادة إبحدى الطر  كون التحليل املطلوب وي الباحث.
كأن يورد الباحث رأاي مستنبطاً من    :نشائياإل نقدي  ال تحليل  طريقة ال -1

 املصادر اجملمعة لديه، ومدعوما أبدلة وبشواهد وإسناد. 
كأن جيمع الباحث معلوماته ف   : رقميال ي حصائاإلتحليل طريقة ال -2

ئوية،  يه عن طريق النسب املاألرقام اجملمعة لد جداول، مث يستقرئ
وتستخدم هذه الطريقة عادة مع املعلومات اجملمعة من األشخاص 

 املعنيني ابالستبياانت ونسبة ردودهم، وما شابه ذلك.
صيلة الطبيعية لنقد فهي احل  أما النتائج أو كما تسمى أحياان ابالستنتاجات

واضحة  قاط اية البحث، وبشكل ناملعلومات وحتليلها وجتمع عادة ف هن
 ومركزة.  
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 النظرية:  أدوات مجع املعلومات
أدوات مجع  منوأوعيتها املختلفة أدوات مهمة والواثئق صادر املمتثل 

ما يقوم الباحث جبمع املصادر   اً املعلومات ف البحث العلمي، فكثري 
تاجه منها،  والواثئق، أبشكاهلا وأنواعها املختلفة، ومن مث يبدأ بفرز ما حي

علومات املستلمة منها، يبدأ بفرز ما حيتاجه منها،  ن يقوم بتسجيل املوبعد أ
نها، يبدأ بتحليل تلك يقوم بتسجيل املعلومات املستلمة م وبعد أن

 املعلومات وإبداء املالحظات املطلوبة عليها.  
وعند استخدام املصادر والواثئق، كأداة مجع املعلومات ال بد للباحث من 

 دة أمهها: لتفات إىل أمور عاال
االعتماد على املصادر األولية ف مجع املعلومات، قبل اللجوء إىل  -1

 صول على املصادر األولية املطلوبة. املصادر الثانوية ف حالة صعوبة احل
التأكد من أن املصادر والواثئق هي األداة الوحيدة املعتمد عليها ف   -2

ى، مثل  مكملة ألدوات أخر  حتليل املعلومات، أم أهنا أداة و  مجع
 .بيان أو املقابلة أو املالحظةاالست

التأكد من طبيعة أوعية املعلومات اليت سيعتمد عليها الباحث، هل   -3
حبوث ومقاالت الدورايت؟ أو على  ىعتمد على الكتب؟ أو عل سي

التقارير؟ أو على براءة االخرتاع؟ أو الواثئق اجلارية واألرشيف اجلاري؟  
 لتارخيية؟  أو الواثئق ا
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لباحث على املواد املطبوعة؟ أم على املواد السمعية  عتمد اوهل سي
 ونية؟  والبصرية التسجيالت؟ أم على املواد واألوعية اإللكرت 

التعامل مع املعلومات اليت حيتاجها  ف فلكل مادة شكلها وطبيعتها 
 . منها الباحث

 املصادر األولية والثانوية املعتمدة ف البحث العلمي:
حث على بياانت ومعلومات املصادر رورة اعتماد البالقد تطرقنا إىل ض 

 ومعلومات املصادروقبل جلوئه مضطراً إىل بياانت    األولية ابلدرجة األساس، 
   الثانوية. 

  بشكل أوسع ملاهية املصادر األولية واملصادر الثانوية وطبيعتها  وسنعرض
 على النحو اآليت:

 : املصادر األولية -1
 هنا: وتعرف أب

 
 
 
 اآليت:النحو  العلمي على ف البحث ولية  صادر األصنف املوت
الرسائل اجلامعية املختلفة ف  نتائج البحوث والتجارب العلمية املنشورة -1

 املستوايت )دكتوراه، ماجستري(

املصادر اليت دونت وسجلت بياانهتا ومعلوماهتا بشكل مباشر بواسطة  
 لشخص أو اجلهة املعنية جبمع تلك املعلومات ونشرها. ا
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املؤمترات واللقاءات العلمية  ف املنشورة العلمية والتجارب  البحوث  نتائج -2
 ية. احمللية والقومية والعامل

اجلهات الرمسية املعنية واملبينة مواصفاهتا  ع املسجلة لدى براءات االخرتا  -3
 وماهيتها وفوائدها. 

علمية والسياسية  مبختلف الشخصيات ال اخلاصة السري والرتاجم -4
واالجتماعية واملهنية واملدونة معلوماهتا عن طريق أشخاص قريبة ومرافقة،  

 ات صاحبة السرية. مباشر ابلشخصية أو الشخصي إطالعأو ذات 
واليت متثل خماطبات ومراسالت الدوائر واملؤسسات    ، ئق الرمسية اجلاريةواثال -5

املعنية املختلفة، واليت تشمل على بياانت ومعلومات، تعكس نشاطات  
 تلك املؤسسات وعالقتها اإلدارية واملهنية املختلفة.

ز الوطنية املعنية  الواثئق التارخيية احملفوظة ف دور الكتب والواثئق واملراك -6
مل معها، كاملعاهدات واالتفاقيات واألحداث تعافظ تلك الواثئق والحب

 وما شابه ذلك. 
حداث املذكرات واليوميات املسجلة بواسطة شخصيات عاصرت األ -7

 واألمور اليت يكتبون عنها ويوثقوهنا.
  شهرية أو نصف سنوية أو )فصلية أو التقارير السنوية والدورية املختلفة -8

املؤسسات اإلنتاجية )مصانع أو   لصادرة عناو ة أو ..... اخل( ويسن
معامل أو شركات . . . اخل( واملؤسسات اخلدمية )مستشفيات أو مدارس 
أو مكتبات أو جامعات ...اخل(. وتعكس مثل هذه التقارير عادة 
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خدمات ونتاجات تلك املؤسسات ونشاطاهتا املختلفة ابألرقام واحلقائق  
 دة ابلتقرير. للفرتة احملد

ية الصادرة عن اجلهات الرمسية املعنية ابلسكان  صائات اإلحاملطبوع -9
 الري والزراعة والثقافة.  و واالقتصاد والتجارة 

املخطوطات حيث أهنا متثل معلومات أساسية مكتوبة )خمطوطة(   -10
بواسطة أشخاص موثوق هبم. وتكون هلا أمهية موضوعية ودالالت  

   اترخيية.
نقولة مباشرة من  وم  ول مرة،تنشر ألحتمل معلومات  ة مصادر أخرى  أي -11

 اجلهة املعنية إبنتاج تلك املعلومات.
 

   :املصادر الثانوية-2
 وتعرف أبهنا: 

 
 

  الثانوية،   املصادر  ف  املتوفرة  واملعلومات   وبناء على التعريف السابق فالبياانت 
  معلوماته   تناقل  مت  وقد  اثلث،  أو  اثين  مصدر  عرب  مرتمجة  أو  منقولة  تكون  قد
 .مباشر غري بشكل األويل املصدر عن
 

صادر األولية بشكل مباشر أو غري اليت تنقل معلوماهتا عن املاملصادر 
 .مباشر
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 اآليت: على النحو املصادر الثانوية   وتصنف
من خمتلف املصادر   معلومات عادةاملوسوعات ودوائر املعارف اليت جتمع   -1

 األولية والثانوية. 
واليت تعتمد ف معلوماهتا على مصادر مقاالت الدورايت بشكلها العام  -2

خصصة تقع ف ت الصحف واجملالت املتمنشورة أخرى. فمعظم مقاال
 عادة.  هذا اإلطار

الكتب املتخصصة ف خمتلف املوضوعات واملعارف البشرية، سواء كانت   -3
تلك الكتب منهجية دراسية أو كتب موضوعية متخصصة تزخر هبا  

 خمتلف أنواع الكتب. 
واثئق أخرى حتمل بياانت ومعلومات منقولة أو مرتمجة من أية مصادر و  -4

 ة. أولية أو اثنويمصادر 
 ل اآليت املصادر األولية والثانوية املعتمدة ف البحث العلمي:الشك ويبني
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 (يبني املصادر األولية والثانوية املعتمدة ف البحث العلمي4-1شكل)
 

املصادر والواثئقاملصادر والواثئق

املصادر الثانويةاملصادر الثانوية

املوسوعات 
ودوائر املعارف
املوسوعات 
ودوائر املعارف

مقاالت 
الدورايت                    

مقاالت 
الدورايت                    

الكتب 
املتخصصة
الكتب 
املتخصصة

أية مصادر حتمل
و بياانت منقولة أ

مرتمجة من مصادر
أولية أو اثنوية

أية مصادر حتمل
و بياانت منقولة أ

مرتمجة من مصادر
أولية أو اثنوية

املصادر األوليةاملصادر األولية

لميةنتائج البحوث ف الرسائل العلميةنتائج البحوث ف الرسائل الع

لعلميةنتائج البحوث ف املؤمترات العلميةنتائج البحوث ف املؤمترات ا

براءات االخرتاع املسجلة لدى
اجلهات الرمسية

براءات االخرتاع املسجلة لدى
اجلهات الرمسية

السري  والرتاجمالسري  والرتاجم

اريةالواثئق الرمسية اجلاريةالواثئق الرمسية اجل

ور الكتبالواثئق التارخيية احملفوظة ف دور الكتبالواثئق التارخيية احملفوظة ف د

املذكرات واليوميات املسجلةاملذكرات واليوميات املسجلة

ساتالتقارير السنوية والدورية للمؤسساتالتقارير السنوية والدورية للمؤس

املطبوعات االحصائية الرمسيةاملطبوعات االحصائية الرمسية

املخطوطاتاملخطوطات

ةأية مصادر حتمل معلومات تنشر ألول مر ةأية مصادر حتمل معلومات تنشر ألول مر 
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 املعلومات التطبيقية: أدوات مجع 
دة أدوات من أبرزها يتم مجع البياانت واملعلومات التطبيقية وامليدانية بع

 يت:اآل
 االستبيان )االستفتاء( -1
 : ميكن تعريف االستبيان )االستفتاء( أبنهو 

 
 
 
  

 أنواع االستبيان: 
هناك ثالثة أنواع من االستباانت، بضوء طبيعة األسئلة واالستفسارات اليت  

 تشتمل عليها وهي كاآليت:
إلجاابت، كأن يكون  الذي تكون أسئلته حمددة ا هو  و   : االستبيان املغلق-1

، أو يكون اجلواب أبحد اإلجاابت ف  بنعم أو ال، قلياًل أو كثرياً  اب اجلو 
  غري   حمايد،  أوافق،  بشدة،  إما اخلماسي )أوافق  مقياس ليكرت لدرجة املوافقة،

   (أوافق ال حمايد،  بشدة( أو الثالثي) أوافق، موافق غري موافق،
 .  (√أو)  (x)  مثل  معينة  مةالع  بوضع  أحدها  اختيار  املستجيب  من  ويطلب 

 :مثال ذلك

طة بعضها جمموعة من األسئلة واالستفسارات املتنوعة، واملرتب
األهداف، اليت يسعى  أو ابلبعض اآلخر بشكل حيقق اهلدف،

 إليها الباحث بضوء موضوعه واملشكلة اليت اختارها لبحثه.
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 أوافق العبارة
 غري حمايد أوافق بشدة

 موافق
  موافق غري

 بشدة
  حيقق التلفاز  اعتقد أن

التثقيفية أفضل   رسالته
 من الراديو 

     

 : مزاايه
 كمية.   معلومات  على احلصول يتيح ▪
 .املعلومات وحتليلها وتبويب جتميع ف  والفعالية ابلسهولة  يتميز ▪
 .معقد تفكري ىلإ حتتاج وال اإلجابة  لةسه ▪
 . كبري  جهد إىل حتتاج وال اإلجابة  سريعة ▪
 : عيوبه
  عن  تعرب ال  أو  عليه تنطبق ال قد  إجابة اختيار  على املستجيب جيرب قد ▪

 اليت اإلجاابت  غري أخرى  إجابة الختار اجملال له ترك لو أنه مبعىن رأيه،
 . السؤال تضمنها

  فيه  ويرتكجاابت، لته غري حمددة اإلن أسئوتكو  :االستبيان املفتوح-2
 فقرات   من  فقرة  كل  بعد  حمددة  مساحة  ف  بكلماته  اإلجابة  حرية  للمستجيب

أي أن اإلجابة مرتوكة بشكل مفتوح ومرن إلبداء الرأي كأن يكون  .  االستبيان
 ما هي مقرتحاتك بشأن تطوير اخلدمة ف مكتبة اجلامعة؟ السؤال:
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 مزاايه: 
  أو  حمددة خيارات  ف ته ابإج حصر دون للمستجيب أكرب حرية يتيح ▪

 ضيقة. 
  املستجيبني  إجاابت   خالل  من  إضافية  جوانب  ابستكشاف  كذلك   يتميز  ▪

  البحوث  ف األخرية امليزة  وتتضح الباحث، ابل على ختطر تكن مل
 .  االستكشافية

 .ابجلواب  املعين الشخص ذهن يدور ف ما ملعرفة إليه الباحث يضطر ▪
 عيوبه: 
  أكثر   تصبح  حتليلها  مث  ومن  جمموعات   ف  ت اإلجااب   وجتميع  ترميز  عملية ▪

 . املغلق الشكل من صعوبة
  النوعني  كال  بني جيمع الذي  االستبيان وهو :االستبيان املغلق املفتوح-3

 املستجيب  من  يطلب  وأخرى   حمددة،  إجابة  تتطلب  فقرات   فيتضمن  السابقني
   كتابة.   عليها اإلجابة

 مثال ذلك:  

ت يمك خلدماما هو تقي
 امعة؟مكتبة اجل

 )  ( متوسطة   جيدة     )  ( 
 ضعيفة  (   )          

سؤال 
 مغلق

أو ضعيفة فما هي مقرتحاتك  متوسطةوإذا كانت اخلدمات 
 لتطويرها؟

سؤال 
 مفتوح
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أن عيوبه هي   كما  السابقني هي نفس مزااي النوعني وتعترب مزااي هذا النوع
يان حتدد اإلجاابت  الستبابة اثة ف تصميم وكتاالجتاهات احلديعيوهبما إال أن  

 . اإلجابة ف طبيعتهالبعض األسئلة اليت هي مفتوحة 
 : مثال ذلك 
 ما هي الربامج اليت تفضل مشاهدهتا ف التلفزيون؟  -

فبداًل من أن يرتك الفرد حائرًا ف إجاابته وتسميته ألنواع الربامج، فإن  
 مباشرة فيقول: الباحث حيدد له تلك األنواع بعد السؤال

 الثقافية ربامج ال)  (                  الرتفيهيةربامج ال)  ( 
 سياسية الربامج ال)  (                  الواثئقية ربامج ال)  ( 
 رجاء(  )  ( برامج أخرى) اذكرها                العلميةفالم األ)  ( 

  ميزات االستبيان: 
د ف العدي مع املعلومات، بشكل واسعيستخدم االستبيان، كأداة فعالة جل

من البحوث ف املوضوعات اإلنسانية واالجتماعية والعلمية املختلفة، ملا ميتاز  
 ابآليت:به من صفات وجوانب إجيابية نستطيع حتديدها  

د االستبيان يؤمن تشجيع اإلجاابت الصرحية واحلرة، ألنه يرسل إىل الفر -1
ن ال  ه يفرتض أد إعادته إىل الباحث فإنابلربيد أو أية وسيلة أخرى، وعن

الشخص املعين ابإلجابة، ويعود السبب ف ذلك  اسم حيمل توقيع أو حىت 
األشخاص الذين أمنوا اإلجاابت،    إىل االبتعاد عن وضع إحراج للشخص أو
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بة أو احملاسبة  ن يكونوا بعيدين عن املراقأتوجه األسئلة، و  اليتأمام اجلهات 
 .  أو اللوم فيما بعد

لصراحة واملوضوعية والعلمية ف  الستبيان ألنه يؤمن اوهذا اجلانب مهم ف ا
نتائج البحث، وجتنب حتيز الباحث وضغطه ابجتاه اإلجابة على نوع معني 
من األسئلة. وكل هذا ال يعين خلو كل أسئلة االستبيان من التحيز ابجتاه  

خص عين عدم وجود ضغط مباشر يواجه الش إجاابت معينة، بل ي
 وع معني من اإلجاابت.ابجتاه ن   –وجها لوجه -املستجيب

تكون األسئلة موحدة ومتشاهبة جلميع أفراد عينة البحث ف طريقة   -2
بشكل موحد للجميع. بينما قد تتغري   مكتوبة ومصممةألهنا  ؛االستبيان

ملقابلة، أو عند تفسري صيغة بعض األسئلة عند طرحها وجهًا لوجه، ف ا
  شخص وآخر. تلفة بنيبارات بديلة تفهم بصورة خمواستخدام ع

يسهل عملية جتميع املعلومات ف  تصميم االستبيان ووحدة األسئلة -3
جماميع وتصنيفها ف حقول، وابلتايل تفسريها والوصول إىل االستنتاجات  

   .املطلوبة واملناسبة
ت املناسب  بة على االستبيان أن خيتاروا الوقميكن لألفراد املعنيني ابإلجا-4

ة على أسئلة االستبيان. فيستطيع الفرد مثالً اإلجابة  ، لإلجابوبضوء فراغاهتم
نفسياً    هيئاً تم، وف الوقت الذي يكون  هعلى أسئلة االستبيان ف مكتبه أو منزل

 .وفكرايً 
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ص  اشخأ مناالستبيان يسهل على الباحث مجع معلومات كثرية جداً، -5
 .عدةبامت جغرافية مساحات  طيةغت ، وإمكانيةكثريين، وف وقت حمدد

وتوزيعه،   ه، واجناز  ، االستبيان غري مكلف مادايً، من حيث تصميمه  -6
وسائل األخرى اليت حتتاج إىل جهد أكرب وأعباءه مادية مضافة لمقارنة اب

 كالسفر والتنقل من مدينة إىل أخرى أو ما شابه ذلك.
 . سرية  بياانت  على احلصول تتطلب اليت البحوث  ف االستبيان يصلح-7
 . مجاعية  أو فردية بطريقة املبحوثني من البياانت  مجع  خالله من ميكن -8

 عيوب االستبيان: 
أما العيوب واملعوقات اليت تشتمل عليها طريقة االستبيان ف مجع املعلومات، 

 ابآليت:فيمكن حتديدها 
 . وصياغتها إعدادها ف وعناية  جهد إىل حتتاج -1
كل األفراد املعنية  احدة، لطريقة و بعض األسئلة، وب  عدم فهم واستيعاب   -2

ابلبحث، خاصة إذا ما استخدم الباحث كلمات وعبارات تعين أكثر من  
 معىن أو عبارات غري مألوفة.  

حة  املتا أو الطرق إرساهلا ابلربيدقد تفقد بعض نسخ االستبيان أثناء  -3
 . األخرى، أو عند اجلهة املرسلة إليها

ب إمهال إجابة  غري متكاملة، بسبلى مجيع األسئلة  إلجاابت عقد تكون ا  -4
 أو تعمداً.  ذاك سهواً هذا السؤال أو 
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االستبيان بعض األسئلة   على أسئلةقد يعترب الشخص املعين ابإلجابة  -5
وفرة من مصادر ميسرة غري جديرة إبعطائها جزء من وقته، ألهنا معلومات مت

 ما شابه ذلك.للبعض، أو أهنا أسئلة اتفهة، أو 
ابإلجابة ابمللل والتعب من أسئلة االستبيان،   شخص املعينقد يشعر ال -6

 خاصة إذا كانت أسئلتها طويلة وكثرية. 
 القراءة  جييدون  أوال  مثقفني  غري  املستجيبني  كان  إذا  استخدامها  يصعب  -7

 . والكتابة
 :مواصفات االستبيان اجليد 

جيد،  تصميم وكتابة استبيان  ألجلالعيوب اليت ذكرانها سابقاً، و ولتالف 
من املستلزمات واملواصفات  اً البحث، ال بد من توفر عدد ألهدافحمقق 

 ابآليت:الضرورية له، واليت ميكن أن نلخصها 
 روضه. وف وتساؤالته  البحث ألهداف ترمجة االستبيان يكون  أن جيب -1
ة واملعاين غري التفسريات املتعدد حتتملال الواضحة املفهومة اليت اللغة -2
 ددة.  احمل
 طويلة الاألسئلة  واالبتعاد عناستخدام اجلمل القصرية -3
 إعطاء مرونة كافية ف اإلجابة، وكذلك ف اخليارات املطروحة. -4
نفوس اآلخرين،   املؤثرة فاستخدام الكلمات الرقيقة والعبارات الالئقة -5

 وشكراً. ، مثل رجاءً 
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وب ف تعبئة  االيت تبعد األخرين عن التج االبتعاد عن األسئلة احملرجة-6
 املعلومات املطلوبة.

 االبتعاد عن األسئلة املركبة، اليت تشتمل على أكثر من فكرة واحدة. -7
 . الدراسة فرضيات  ترتيب وفق األسئلة سلسلت ترتيب ة مراعا-8
   تعقيدا. منها أكثر  مث  التمهيدية أو األسئلة، فيبدأ ابلبسيطة ف التدرج-9

 . عليها سيجيبون الذين خاصشاأل مستوى  ف األسئلة تكون نأ-10
 . واحدة فكرة سؤال كل  يقيس أن-11
 من النقيض على تفهم قد ألهنا ابلنفي؛ تبدأ اليت جتنب األسئلة-12

 .مقصودها
تزويد األفراد أو اجلهات املعنية ابإلجابة عن االستبيان مبجموعة من  -13

ستبيان،  اإلجابة، وبيان الغرض من االالتعليمات والتوضيحات املطلوبة ف 
 ملعلومات اليت سيحصل عليها الباحث.وجماالت استخدام ا

ل، بغرض  يستحسن إرسال مظروف يكتب عليه عنوان الباحث الكام-14
 تسهيل مهمة إعادة االستبيان بعد تعبئته ابملعلومات املطلوبة.

اثنية   أعيد إذا هعل جت الثبات اليت صفة االمكان بقدر االستبيان ف  تتوفر-15
 .األوىل املرة  ف هبا أتى اليت واملعلومات  النتائج فسبن أييت
 أن منه الباحث قصد ما يقيس أي صادقا االستبيان يكون أن جيب-16

 .يقيسه
 . املالئمة للمبحوثني األوقات  ف توزيعه يتم أن-17
 . االستبيان صفحات  وكذلك  االستبيان، أسئلة ترقيم يتم أن-18
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 : االستبيان إلجناز  املطلوبة اخلطوات
  ف  تنفيذها من الباحث يطلب اليت الضرورية اخلطوات من عدداً  هنالك 

 : ابآليت تلخيصها نستطيع لالستبيان،  وكتابته  تصميمه
 . االستبيان عمل من املطلوبة األهداف حتديد-1
  واالستفسارات، وترتيبها   األسئلة  من  جمموعة  إىل  األهداف  وحتويل  ترمجة-2

  كل   يرتبط الذكر، وأن سابقة عدقواوال الشروط مراعاة مع منطقي بشكل
 .الدراسة متغريات  جوانب من جبانب األسئلة من سؤال

حمكمني، ويسمى ذلك ابختبار   جلنة  خالل من االستبيان حتكيم -3
 الصدق لألداة. 

 . لقياسه وضعت ما األداة أو االختبار يقيس أن: ابلصدق  ويقصد
  تعد  حبثه  ف مهاخدااست يزمع اليت األداة  أن احثالب أتكد  واملقصود هو

 نفس إىل تؤدي املستخدمة املصطلحات  وأن الدراسة، ألغراض مالئمة
 .  األداة ثنااي ف ترد مرة كل  ف املعىن

  االختبار   حماور  فإنه يعرض  وإعداده  االختبار  تصميم  من  فبعد انتهاء الباحث
  مبوضوع  االهتمام ذوي من األساتذة  اخلرباء أو على بنوده أو الرئيسية

  إذا كانت  فيما فقراهتا على واحلكم األداة، منهم تقييم ويطلب حث،الب
  وبنائها  هلا،  احملدد للمجال فقرة كل  انتماء  ومدى صاحلة غري أو  صاحلة

  الدراسة  هدف لتحقيق مناسبة  يروهنا تعديالت  أو  وأية اقرتاحات  اللغوي،
 احلالية. 
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  بعض أو  احملاور  بعض بتصحيح  الباحث يقوم اخلرباء، رأي  أخذ وبعد
  الصورة  ف  ووضعها لتوضيحها  األسئلة بعض صياغة تعديل أو  العبارات،

 .السليمة العلمية
  والدراسات   النظرية  الدراسات   وهبذه اخلطوة اليت يقوم هبا الباحث إضافة إىل

  صدق   على  برهن  بذلك قد  يكون   الباحث   فإن   السابقة اليت أوردها ف حبثه، 
 . القياس أو أداة  االختبار  حمتوى

 األسلوب  خالل من حملتوى األداة الصدق  الباحث حيقق دقو 
  االختبار  بنود  من بند كل  درجة ارتباط  مدى بدراسة  وذلك  اإلحصائي:

 االتساق»ب  اإلحصائية الوسيلة هذه وتعرف. لالختبار  الكلية ابلدرجة
  البنود  صالحية لقياس داخل كمعيار  أو كمحك   ويستخدم ،«الداخلي
 . احملتوى   صدق حتديد آخر مبعىن أو تبار خ اال يقيسه ملا  وقياسها

 مراجعة من االنتهاء بعد الباحث لالستبيان: ويقوم التجرييب االختبار-4
 عدد  على  توزيعه  عرب  وذلك   االستبيان  بتجريب  وحتكيمه   االستبيان،  فقرات 

  وذلك  أكثر،  أو شخص 40 العدد يكون  أن يفضل الدراسة أفراد من
  الواضحة،  غري أو املبهمة، املصطلحات  وأ الفقرات، على التعرف هبدف
 لو كما  األسئلة على اإلجابة التجريبية العينة من الباحث يطلب حيث
  لإلجابة،  الالزمة  املدة متوسط معرفة ذلك  له  ويتيح إليهم،  موجهة كانت
  األشخاص   فهم  إذا  ما   اإلجاابت   فحص  خالل  من  يتعرف  ذلك   من  واألهم
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 إعادة  الضروري  من  كان   إذا  وما  الباحث،  قصده  الذي  املعىن  بنفس  ةسئل األ
 .للدراسة الفعلية العينة على توزيعها  قبل األسئلة بعض صياغة   أو ترتيب،

 الثبات لألداة.  وف هذه املرحلة يتطلب من الباحث أيضاً قياس
 ىعل  أو القياس أداة على االعتماد إمكانية إىل يشري أنه :ويقصد ابلثبات

  النتائج   نفس  يعطي  أنه   هو   االختبار  ثبات   أن  ينيع   وهذا  االختبار،  استخدام
  نفس ) مماثلة ظروف حتت مرة من أكثر االختبار استخدم ما إذا ابستمرار
 (.الظروف

 : انحيتني إىل الثبات  ويشري
  أعيد  إذا جوهرايً  يتغري ال جملموعته  ابلنسبة  ترتيبه أو  املبحوث  وضع  -1

 .الظروف  نفس تحت االختبار تطبيق
 . االستمرار صفة  هلا  نتائج  على حنصل االختبار تطبيق  تكرار عند -2

 التايل:  املثال ف ذلك  نوضح أن وميكن
  االختبار،  هذا رصدت درجات  مث املبحوثني من عينة  على اختبار طبق إذا

  املبحوثني بنفس  عينة نفس اختبار أعيد مث صاحبها،  أمام درجة كل
الدرجات    أن   النتائج   ودلت   العينة،  أفراد  من  فرد  كل  درجة   ورصدت   االختبار 

 احلصول  مت  اليت  الدرجات   نفسها  هي  األول  التطبيق  ف  عليها  احلصول  مت  اليت
 . اثبتة   نتائجه  ألن  ؛االختبار اثبتاً   هذا  أن  نؤكد  فإننا  الثاين  التطبيق  ف  عليها
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 :  يلي ما منها نذكر طرق  عدة االختبارات نتائج  ثبات وحلساب
 :  االختبار تطبيق إعادة طريقة -1

  الفارق  متتاليتني مرتني املبحوثني نفس على االختبار نفس الباحث يطبق
  حتت  التطبيق يكون حبيث شهر،  عن يزيد وال أسبوع  عن يقل ال  بينهما
  مرتـي  نتائج بني االرتباط معامل يوجد مث اإلمكان، بقدر الظروف نفس

  التطبيق.
  عند  إلجابته وث املبح تذكر احتمال هو يقة،طر ال هلذه النقد بعض وهناك
.  عليه الثاين التطبيق عند إجابته  ف يؤثر مما  لالختبار األول التطبيق إجراء
 واخلربة  والنضج  التعلم  مثل  لعوامل أخرى  نتيجة  املبحوث   إجاابت   تتأثر  كما
  التطبيقني،  الفرتة بني ف عليها حيصل اليت األوىل واملمارسة التدريب وأثر

  تطبيق  ظروف بني واملساواة الدقيق الضبط صعوبة إىل ابإلضافة اذه
 . تطبيقه وإعادة  االختبار

 : الصورتني املتكافئتني طريقة -2
 يقوم  مث  الواحد،   لالختبار   متكافئتني   صورتني  استخدام  الطريقة  وتتطلب هذه

 بني  ترتاوح  فاصلة  بفرتة  املبحوثني  نفس  الصورتني على  هاتني   بتطبيق  الباحث
 .  التطبيق  مرتـي  نتائج  بني  االرتباط  معامل  ادوإجي  األكثر  على  وشهر  أايم  رةعش 

 التذكر أثر حيث من السابقة الطريقة عيوب  على الطريقة هذه وتتغلب
 الشكل حيث من لالختبار متكافئتني صورتني توفري إىل حتتاج ولكنها

 .الصعوبة ودرجة واحملتوى والتنظيم
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 النصفية: التجزئة  طريقة -3
  درجات  حيسب مث واحدة،  مرة االختبار  الباحث يطبق الطريقة هذه فو 

  األسئلة  درجات  حيسب مث الفردية األسئلة مجيع على املبحوثني إجاابت 
 . بينهما االرتباط معامل يوجد  مث الزوجية
االختبار   أسئلة تصميم يكون  أن  جيب مناسبة الطريقة هذه  تكون ولكي
 . جيةزو ال واألسئلة الفردية األسئلة بني التكافؤ من كبرية  درجة على

  واملساواة   الدقيق  صعوبة الضبط  للتغلب علىالطريقة    هذه  استخدام  ويفضل
 . تطبيقه وإعادة االختبار  تطبيق ظروف بني
  إبعادة الباحث يقوم وهنا: النهائي بشكله االستبيان وكتابة تصميم-5

  بشكله  وإخراجه  ذلك  األمر تطلب إذا وطباعته  االستبيان  فقرات  كتابة 
 .منه املطلوبة ابألعداد لالستنساخ زاً جاه ليكون النهائي

 يرفقها اليت الرسالة عن الغالف: وهو عبارة تصميم وطباعة اخلطاب  -6
 ويركز فيها على اآليت:   االستبيان،  مكوانت   أهم  من  وتعد  ابالستبانة،   الباحث

  تعريف قصري رسالة قصرية توضح الغرض من االستبيان، وكذلك  .أ
أو الوظيفية، واملؤسسة   ،درجته العلمية أو ،ومرحلته الدراسية  ابلباحث

 اليت كلفته إبجراء البحث.
 ذلك:توضيح وضع اإلشارات على اإلجاابت املناسبة، مثال  .ب 

  عالمة يرجى اإلجابة على االستفسارات عن طريق وضع عالمة )×( أو  
 اإلجابة. ( داخل املربع الذي يناسب √)



 

 

 ( مجع البياانت واملعلومات) الرابعة الوحدة

139 

من مربع واحد،   ت حتتمل التأشري على أكثرستفسارا بعض االكما أن 
أتشري املربع أو املربعات اليت تعكس اإلجابة أو اإلجاابت  لذا يرجى 
 الصحيحة.

وعدم ترك أي سؤال إال  ةيرجى اإلجابة على كافة استفسارات االستبان .ج
 إذا طلب منك ذلك بغرض حتقيق هدف البحث.

املبحوث لن تستخدم إال  التأكيد على أن البياانت اليت تؤخذ من .د
 العلمي فقط. لبحث ألغراض ا

كما ويرجى التفضل إبرسالك االستبيان بعد تعبئة معلوماته واإلجابة   .ه
)يذكر العنوان اخلاص ابلباحث    اآليت:على مجيع استفساراته إىل العنوان  

 كامالً أو يرسل مظروف عليه العنوان( 
)شاكرين لكم تعاونكم    ذلك: الشكر واالمتنان على التعاون مثال  تقدمي   . و

 بحث العلمي(.ف خدمة ال
  االستبيان،   وإرسال  لتوزيع   وسيلة  أفضل  ابختيار  يقوم  حيث:  االستبيان  توزيع
  وأن  لبحثه،  كعينة  أختارها اليت  اجلهات  أو  األشخاص أمساء كتابة   بعد

 . وسريع سليم بشكل االستبيان  وصول هذه التوزيع  طريقة تضمن
  أسبوع  مرور بعد املستجيبني متابعة  وتتم: االستبيان  على اإلجابة متابعة-7
 عدد على التأكيد إىل الباحث حيتاج فقد االستبيان؛ إرسال على أكثر أو

 إىل  حيتاج  وقد  وإعادته،  االستبيان   على  اإلجابة   إجناز  ف  واجلهات   األفراد  من
  يدعي  أو  بعضها، فقدت  فقد كانت  إذا خاصة  منه، أخرى نسخ إرسال
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  اهلاتفية،   أو  الشخصية،  ابعات تامل  إىل  الباحث  حيتاج  ما  فكثراً .  لك بذ  أصحاهبا
 .أخرى مساعدة وسائل أو أية  الربيدية،  أو
  منها،  جيدة  نسبة وصول من والتأكد املوزعة  االستبيان نسخ  جتميع -8

 اإلجاابت عدد من فأكثر%( 75)  نسبته ما مجع  من بد ال أنه حيث
 نمو  معلوماهتا، لتحليل ومناسبة كافية  لتكون العينة، حجم بضوء املطلوبة،

 . منها املطلوبة ابالستنتاجات  اخلروج مث
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 :املقابلة -2
 وتعرف املقابلة أبهنا: 

 
 
 
 

 كما تعرف أبهنا: 
 
 

 اآليت: من خالل التعريفات السابقة يتضح 
ه  معلومات شفوية يقدمها املبحوث، من خالل لقاء يتم بين  هياملقابلة   ✓

 . ن ينوب عنهوبني الباحث أو م
بطرح جمموعة من األسئلة على املبحوثني  قابلة الباحث ف امليقوم  ✓

 وتسجيل واإلجاابت على االستمارات املخصصة لذلك. 
 أسئلة املقابلة:

 اخلدمات اليت تفتقر إليهاما    :ذلك   لامثو   ،تكون أسئلة املقابلة إما مفتوحة
 ف رأيك؟  مكتبة اجلامعة

 من جهة، وشخص أو أشخاص حمادثة أو حوار موجه بني الباحث
معلومات تعكس من جهة أخرى، بغرض الوصول إىل  آخرين

ول إليها، بضوء حقائق أو مواقف حمددة، حيتاج الباحث الوص
 أهداف حبثه.

حمادثة بني الباحث أو من ينيبه واألشخاص املستجيبني الذين 
 .يرغب ف احلصول على معلومات منهم
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 تقوم هبا ملكتبة  دل الزايرات األسبوعية اليتو معما هومثال ذلك:  مغلقة،  أو  
 ؟اجلامعة

 مرتني )  (  مرة واحدة )  ( 
 أكثر من ثالث مرات )  (  ثالث مرات )  ( 

 أنواع املقابلة:
لوجه بني الباحث والشخص،  وهي املقابلة وجهاً  املقابلة الشخصية: -1

ف  استخداماً املعنيني ابلبحث. وهذه أكثر أنواع املقابالت  أو األشخاص
 البحث العلمي.

وهي إما أن تكون مكملة للمقابلة الشخصية، أي   املقابلة التلفونية: -2
، أو أن جتري  البعض املعلومات اليت كان الباحث قد حصل عليه استكماالً 

اهلاتف، ألسباب خترج عن إرادة الباحث  املبحوثني علىلألشخاص 
 واملبحوث.

احلديث  د كل هذا التطور التكنولوجي بعف :املقابلة بواسطة احلاسوب -3
أو   ،طريق الربيد االلكرتوين للمبحوثني عنالباحث  يكون ابإلمكان حماورة

 عن بعد. هديوييالتسجيالت الف
 خطوات إجراء املقابلة: 

عــدداً من اإلجراءات واخلطوات اليت جيــب أن أيخــذهــا البــاحــث بعني هنــاك 
 ثني، ومن أمهها ما يلي:  االعتبار عند إجراء املقابلة مع املبحو 
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 املقابلة:داف من األه حتديد -1
جيب أن حيدد الباحث أهدافه من إجراء املقابلة، وأن يقوم بتعريف هذه  
األهداف لألشخاص أو اجلهات اليت سيجري معها املقابلة، وعليه أن ال  

أثناء إجراء   مبا يطرأجيعل من هدفه أو غرضه شيئاً غامضاً، أو يرتكه معلقاً 
 ا.قابلة ومستجداهتامل
 : بق للمقابلةاإلعداد املس  -2

 اإلعداد من خالل اآليت:ويتم هذا 
  نفسه،  الباحث  املقابلة  سيجري  من  كان  إذا  ما  وحتديد  املقابلة،  نوع  حتديد -أ

  آخرين   أشخاص   اختيار  حالة   وف  ميثلونه،  آخرين  أشخاص   أو   شخص  أو
  بتدريبهم  يقوم أن الباحث على ينبغي الباحث عن نيابة املقابلة إلجراء
 .  أداؤها منهم وب املطل  املهمة وشرح

حتديد األفراد أو اجلهات املشمولة ابملقابلة، حبيث تكون كافية ووافية   -ب 
 أبغراض البحث ومتناسبة مع وقت وجهد الباحث. 

رض املقابلة واجلهة اليت غإعالم األشخاص واجلهات املعنية ابملقابلة ب -ج
ت إعطاء البياان والرغبة فاملسبق  ينتسب إليها الباحث وأتمني التعاون

 حث.لباملطلوبة ل
وااللتزام    املعنية ابلبحثمناسب مع األفراد واجلهات    ومكان  حتديد موعد -د

 من قبل الباحث.  ماهب
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  إجراء  قبل تسليمها  أو  إرساهلا  يستحسنو وترتيبها،  األسئلة صياغة  -ه
 بحثلا موضوع عن املبحوثني لألشخاص فكرة إعطاء بغرض املقابلة،
 . حثبالل  املطلوبة للبياانت  وهتيئتهم

 : تنفيذ وإجراء املقابلة -3
 ويتم ذلك من خالل اآليت:

  جو   وخلق  ،من حيث املظهر الالئق للباحث  للمقابلةإجياد اجلو املناسب   -أ
 واختيار العبارات املناسبة للمقابلة.  الصداقة،

 كل لبق. الوقت احملدد جلمع كل البياانت واملعلومات املطلوبة وبش   إدارة -ب 
 واضحة.  التحدث بشكل مسموع وبعبارات  -ج
 .صحيح غري اجلواب  أن االنطباع إعطاء أو التكذيب جتنب -د
 خالل من اجلواب  بقية  عرفأنه ي أو اجلواب، معرفة الباحث جتنب -ه

  اجلواب،  إكمال ابإلجابة املعين الشخص ترك بل . قليلة جوابية  كلمات 
 .ذلك  به اش ما أو أمثلة وإعطاء  ذلك  توضيح منه والطلب

فيستحسن أن اً واحداً حمددا ف العينة  إذا كانت املعلومات ختص شخص -و
والعاملني معه، أو الذين   بقية األفرادتكون املقابلة على انفراد، ومبعزل عن  

 ابملقابلة. يشاركونه ف النشاط االجتماعي أو الوظيفي املعين
  بداية  ف  يباملستج  لدى  حساسية  تثري  أن  ميكن  اليت  األسئلة  طرح  جتنب -ز

 املقابلة.
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 السؤال فهم على املستجيب يساعد مناسب قدميتب سؤال كل  بدء  -ح
 .  كافية  حبرية اإلجابة على ويشجعه

 على  حثه  على  والعمل  مقاطعته  وجتنب  املستجيب  إىل  اإلنصات   حسن -ط
 هز أسلوب  ابستخدام وذلك  الضرورة عند  املعلومات من املزيد إعطاء
 .االستطراد على والتحفيز والفهم  املتابعة على كعالمة  الرأس

  عليها،  والتعليق وتفسريها، اإلجابة  ف للتوسع فرصة املستجيب إعطاء -ي
  مطلواب. ذلك  كان  مىت

 . الواحدة املرة  ف واحد سؤال طرح ينبغي -ك
 فعال  يعين  أنه  من  للتأكد  الضرورة  عند  املستجيب  إجاابت   صياغة  إعادة -ل

 . معلومات  من ذكره ما
 تسجيل املعلومات -4
 راعي الباحث ف هذه اخلطوة ما يلي: يو 
ل اإلجاابت واملالحظات اليت يبديها الشخص املعين ابملقابلة ساعة  يجس ت -أ

 . إجراء املقابلة
يبتعد  و ، املبحوثنينفس الكلمات املستخدمة من قبل الباحث سجل ي -ب 

ا، بل يطلب منهم التفسري، إذا وهنعن تفسري معاين العبارات اليت يعط
 تطلب األمر ذلك.
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لى جمموعة أوراق معدة  تسجيل البياانت واملالحظات األساسية ع -ج
منها،  م األسئلة إىل جماميع وتوضع اإلجابة أمام كل مسبقاً، حيث تقس 

 الباحث. حيصل عليهااملالحظات اإلضافية اليت  وكذلك 
إجراء التوازن بني احلوار واحلديث والتعقيب من جهة، وبني تسجيل  -د

 من جهة أخرى. وكتابة إجاابت املقابلة 
الصويت، اابت بواسطة جهاز التسجيل يستحسن تسجيل احلوار واإلج -ه

 إذا أمكن ذلك، أو مسح بذلك. 
 ملا  التعجب أو الدهشة أو املعارضة إظهار وعدم احلياد على احلرص -و

 . املقبلة إجاابته  على يؤثر أن ميكن مما املستجيب يقوله
 الباحث على تعايللا يظهر الذي املستجيب مع والصرب األانة إظهار -ز

 .  الباحث من للموضوع  وإدراكا فهما  أكثر أنه بدافع
  ف وتوظيفها املستجيب يبديها اليت واحلركية التعبريية املظاهر مالحظة -ح

 . الضرورة عند اإلجاابت  دعم
  إىل  النهائي  بشكلها كتابتها  بعد واملالحظات  اإلجاابت  إرسال -ط

 تسجيل دقة من للتأكد مقابلتها متت اليت واجلهات  األشخاص
 . املعلومات 

  أو  لالستيضاح األمر لزم مىت املستجيب إىل الرجوع انيةإبمك اإلحياء -ي
 . معينة فكرة أو نقطة حول االستزادة
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 املقابلة: مزااي
 : أييت  ما أبرزها بعدة مزااي واملعلومات  البياانت  جلمع  كأداة  املقابلة تتميز

 . وشاملة لكل جوانب املوضوعمعلوماهتا وفرية  -1
ولكنها ذات    حسبان الباحث،مبعلومات إضافية مل تكن ف    الباحث   تزود -2

 أمهية للبحث.
معلوماهتا دقيقة نظرًا إلمكانية شرح األسئلة وتوضيح األمور املطلوبة،   -3

كما وميكن للباحث طلب توضيح بعض اإلجاابت غري الوافية أو غري 
 ....اخل. إعطاء أمثلةالكاملة، أو حتتاج إىل 

طلوب مقابلتهم ى الصفات الشخصية لألفراد امل التعرف عل مفيدة جدا ف -4
 م، واحلكم على إجاابهتم. وتقومي شخصياهت

وسيلة مهمة للمجتمعات اليت ال تعرف القراءة والكتابة، أو األشخاص   -5
 كبار السن واملعوقني.

   االستبيان.نسبة ردودها أعلى من  -6
 ، كما تعطي الستبيان أكثر ف املقابلة مقارنة ابيشعر األفراد أبمهيتهم  -7

 . االستجابة على حيفزه مما  نوياملع التقدير املستجيب
 تتطلب اليت احلاالت  ف خصوصا شاملة معلومات  مجع على تساعد -8

 .مفصلة معلومات  على احلصول
  الباحث  وتزويد  اإلجابة، ف والتوسع املستجيب، استطراد على تساعد -9

 . االستبيان ف  توفريها  يتعذر قد بتفاصيل
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 غري اطنق عن االستفسار واملستجيب الباحث من لكل تتيح -10
 .املعاين بعض تفسري  أو واضحة،

 املقابلة:عيوب 
 يلي: ما املقابلة عيوب  أهم من
الوقت واجلهد، حيث حتتاج إىل وقت أطول و  التكلفة مكلفة من انحية -1

  لألفراد.لألعداد وللمقابالت وتوجيه االستفسارات 
ام جهاز  ملعلومات، لذا ينصح ابستخدقد خيطئ الباحث ف تسجيل ا -2

 املعنيني ابملقابلة للتأكد منها.  اإلجاابت لألشخاصإرسال تسجيل أو 
قت الكاف قد ال يعطي األشخاص أو اجلهات املعنية ابلبحث الو  -3

 للحصول على كل املعلومات املطلوبة.
الباحث الذي ال ميلك إمكاانت اللباقة واجلرأة واملهارة الكافية ال   -4

 من خالل املقابلة. طيع احلصول على كل املعلومات املطلوبة لبحثه يست
صعوبة وصول الباحث إىل بعض الشخصيات املبحوثة. وقد يكون ذلك   -5

سي هلؤالء األشخاص، أو إمكانية تعرض  بسبب املركز اإلداري والسيا
 الباحث للمشاكل واملخاطر.

 الكشف من خوفا املعلومات  ببعض اإلدالء من املستجيب يتحرج قد -6
 .شخصيته عن

 . العينة أفراد فةاك  مع املواعيد ترتيب صعوبة -7
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 موثوقة  معلومات   وإعطاء  التعاون  ف  املستجيب  رغبة  على  يعتمد  جناحها -8
 .كبري  حد دقيقة إىل

 الذي الشخص على تؤثر أخرى وبعوامل النفسية املقابلة ابحلالة  تتأثر -9
  احتمال  فإنَّ  تايلوابل  معاً،  عليهما أو املستجيب على أو املقابلة جيري

 . البياانت  ف جداً  مرتفع الشخصي التحيز
  مبظهر  يظهر أبن وبرغبته نفسه على املستجيب املقابلة حبرص تتأثر -10

  املقابلة،  جيري الذي الشخص يرضي أو يستعدي أن وبدوافعه إجياِب،
  الذي  ابلشكل عنها يفصحون اليت احلقائق املستجيبني ن بعضو  لَ يُـ  فقد

 . سليماً  يظنونه
  من أكثر الباحث ستخدمي قد  حيث األسئلة، طرح  طريقة  متاثل عدم -11

 . اإلجابة من يغري قد مما املبحوثني على األسئلة طرح  عند صياغة
 :املالحظة -3

 تعرف املالحظة أبهنا: 
 
 
 

 
 
 

تسجيل ظاهرة معينة، و املشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك أو
املالحظات أواًل أبول، كذلك االستعانة أبساليب الدراسة املناسبة 

تلك الظاهرة بغية حتقيق أفضل النتائج،  لطبيعة ذلك السلوك أو
 واحلصول على أدق املعلومات.
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 كما تعرف أبهنا: 
 
 

 وتعرف أيضاً أبهنا: 
 
 

 التعريفات السابقة يتضح اآليت:ومن خالل 
 حمددة.  ظواهر  لسلوك  متابعة  أو  مشاهدة،  عملية  عن  عبارة  املالحظة ✓
 فرتات  أو  فرتة، خالل حمددين تتم عملية املالحظة واملتابعة ألفراد ✓

 حمددة.  زمنية
واملعلومات أثناء املالحظة لغرض تفسريها  تسجيل البياانت،  يتم ✓

  وحتليلها الحقاً.
  درته وق  الباحث  قابلية  على  األساس  ابلدرجة  املالحظة  طريقة  تعتمد ✓

  واالستفادة  املعلومات   تسجيلو   مناسبة،  فرتات  واالنتظار  الصرب  على
 .وقابلية خربة ذو فرد ابملالحظة   يقوم وعليه فالبد أن منها،

 استخدامات أداة املالحظة:
 ف اآليت: وتستخدم طريقة املالحظة عادة

 . السلوك اليت ال تسهل دراستها ابلوسائل األخرىملظاهر من ا -1

 ف استخدامها بغرض البياانت تسجيل هبدف معني سلوك متابعة
 .السلوك ذلك وآاثر مسببات وحتليل تفسري

 معينة ظاهرة أو معني سلوك ومتابعة ملشاهدة احلواس وجيهت عملية
 . وخصائصه السلوك ذلك جوانب وتسجيل
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  ة، مثل سلوكعلى معلومات عن السلوك ف املواقف الطبيعي احلصول -2
األطفال أثناء اللعب أو األكل، أو عن منط ودرجة التفاعل االجتماعي بني  

 اجملموعات البشرية املختلفة.  
لسلوك ا ةالحظمباألمناط األساسية من السلوك ميكن تشخيصها  -3

عوامل اليت حتيطه والتصرف الطبيعي حتت ظروف يتفاعل فيها الفرد مع ال
سلوك املعلم ف الصف عن طريق مالحظة تصرفاته  حتليل    : وتعنيه، مثال ذلك 

 أثناء قيامه ابلتدريس ف فصل اعتيادي. 
 عناصرها على الباحث السيطرة يستطيع اليت الظواهر بعض مالحظة  -4

 الطبيعية. العلوم ف ختربات امل جتارب  ف حيدث  كما
 حيدث   كما   عناصرها  على  التأثري   يستطيع  ال  اليت  بعض الظواهر  مالحظة   -5
 .الفلك  علم ف
 السوق مثاًل.  أو  املكتبة رواد سلوك مالحظة عن البياانت  مجع -6
  الزوار  أو املراجعني أو املسافرين انطباعات  على للتعرف تستخدم كما-7

 لعرض مشاهدهتم أو لشرح،  استماعهم أو معينة خدمة على حصوهلم بعد
 دمةاخل عن رضائهم عدم أو رضائهم مدى على التعرف ميكن حبيث معني

  األمهية  غاية ف بياانت  على احلصول معه ميكن مما هلم املقدمة املعلومات  أو
 تقدميها  أسلوب  تعديل أو  موقعها حتديد  أو اخلدمة تطوير  ف منها  يستفاد

 . اخل... 
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 أنواع املالحظة: 
    نوعان مها: للمالحظة

  و أ الباحث فيها  يتقمص اليت املالحظة  تلك  هيو  املشاركة: املالحظة -1
 يقوم  احلالة  هذه  ف فهو مالحظتهم  تتم الذين األشخاص أحد  دور ميثله من

 يقوم فإنه  وبذلك  مالحظته، تتم  الذي الشخص ودور  الباحث دور بدورين،
 املالَحظ.  هبا  يقوم اليت النشاطات  بكافة

  على  للتعرف املشاركة املالحظة يستخدم أن الباحث أراد  لو :مثال ذلك
 عنرب ف يقيم وأن سجني، زي يرتدي أن عليه يتعني فإنه السجناء، سلوك

 أدائها،  على  اعتادوا  اليت  النشاطات   ويؤدي  تصرفاهتم،  جبميع  وأييت  السجناء،
    .املطلوبة البياانت  بتسجيل يقوم النشاط ذلك  ممارسة خالل ومن

 ومن املآخذ على هذا النوع من املالحظة:
 خصوصياهتم.  ف والدخول اآلخرين شخصية ابقتحام يتعلق ما -1
  الباحث  قبل من للخداع تعرضهم  من املالَحظون به يشعر مبا يتعلق ما -2

  غريب  شخص بوجود عرفوا لو  هبا ليأتوا  كانوا   ما بتصرفات  أتوا  إهنم  حيث
 بينهم. 

 ثالباح فيها يقوم ال اليت املالحظة وهي املشاركة: غي  املالحظة -2
 يكتفي حيث للمالحظة، ون اخلاضع األشخاص هبا  يقوم اليت ابلنشاطات 
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 ما حسب وتصرفاهتم األشخاص، سلوك عن البياانت  بتسجيل هنا الباحث
 .سلفا حتديدها مت اليت وأهدافها الدراسة تقتضيه

 ليسجل الضوئية  اإلشارة من قريب مكان ف الباحث يقف  :مثال ذلك
  معدة  قائمة  وفق املروية، ابلتعليمات  قنيالسائ التزام مدى عن مالحظات 

   :مثل عليها مالحظاته بكتابة يقوم لفاس
  األبيض، عدد  اخلط قبل ابلوقوف السائقني التزام املركبات، مدى )نوع 

 اإلشارة،....(  تقطع اليت السيارات 
 املالحظة:خطوات وإجراءات 

  كأداة جلمع ة  ة املالحظقمن اإلجراءات الضرورية الستخدام طري  اً هنالك عدد
 أييت: ذه اإلجراءات ما البياانت واملعلومات، ومن ه

 للوصول إليه.  الباحث الذي يسعى حتديد اهلدف -1
 أن حيدد السلوك املراد مالحظته.   -2
 . سيخضعون للمالحظة الذين األشخاصأو  الفئات حتديد  -3
 حتديد الوقت الالزم والفرتة الزمنية اليت حتتاجها املالحظة.  -4
 حظة. املطلوبة إلجراء املال املكانية والبيئة ترتيب الظروف -5
عناصر،    قائمة   أو   فيديو،  كامريا  مثل  ابملالحظة،  اخلاصة  األدوات   جتهيز -6

 .   أو غريها
  لو   فيما   استيائهم   أو  األشخاص  تذمر   إىل  املالحظة  تؤدي   ال   أن  مراعاة -7

 . مراقبتهم جتري أنه عرفوا
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 .  علمهم دون  األشخاص خصوصيات  اخرتاق عدم مراعاة -8
 موضع الظاهرة عن كافيةوال املسبقة املعلومات  على الباحث حصول -9

 .  الدراسة
ودقيق، وتسجيلها   نظامي بشكل واملعلومات  البياانت  تسجيل -10

 .السلوك حدوث  عقب مباشرة
 ف التسرع وعدم ،وأساليبها  املالحظة ف  والدقة املوضوعية  حتري -11

 . النتائج تسجيل
  قبل  هبا واإلحاطة قياس، ال وأساليب أبدوات  التامة املعرفة -12

 .  استخدامها
 :املالحظة مزااي

املعلومات مثله مثل األساليب واألدوات ن أسلوب املالحظة ف مجع إ
 :ا عيوهبا أما مزاايها فهي كاآليت، هلا مزااي وفيهاألخرى املذكورة سابقاً 

 : معلوماهتا أعمق .1
العلمي  ف البحثأي أن املعلومات اجملمعة عن طريق أسلوب املالحظة 

أو املوضوع املراد حبثه، وبذلك تكون تتغلغل إىل أعماق وأسباب املشكلة 
املعلومات اليت حيصل عليها الباحث من مالحظته ألسلوب التدريس داخل 

، أكثر عمقًا من الصف، أو ردود فعل الطلبة من فهارس املكتبة مثالً 
 املعلومات اجملمعة أبساليب االستبيان وحىت املقابلة. 
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  :وماهتا أكثر مشولية وتفصيالً معل .2
املالحظة مفصلة، حبيث تؤمن للباحث كل املعلومات اليت يريد حيث تكون  

احلصول عليها، بل وتؤمن حىت معلومات إضافية مل يكن يتوقعها الباحث،  
 أو أيمل احلصول عليها.

  :معلوماهتا أدق  .3
هي   فاملعلومات واإلجاابت اليت حيصل عليها الباحث عن طريق املالحظة 

من أي أسلوب آخر. حيث أن هذا   قرب ما تكون إىل الصحة، وأكثر دقة أ
األسلوب هو أكثر الوسائل واألدوات املباشرة ف معرفة اإلجاابت الدقيقة 

 على تساؤالت الباحث وفرضياته. 
العدد املطلوب حبثه من العينات هو أقل مقارنة ابلوسائل واألدوات  .4

  نشاط واحد الحظة إال لظاهرة أو األخرى. فقد ال يستطيع الباحث امل
  لغرض التوصلص أو عدد حمدود من األشخاص، ولفرتة كافية  خيص شخ

 إىل املعلومات املطلوبة.
تسمح مبعرفة وتسجيل النشاط أو السلوك ساعة حدوثه، وف نفس   .5

 الوقت الذي وقع فيه.
 جوانب  هناك  أن  إذ  الظواهر؛  من  أنواع  عدة  لدراسة  مباشرة  طريقة  أفضل .6

 .الوسيلـة  هبذه  إال دراستها ميكن ال اإلنسانية لتصرفات ل
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  مالحظتها  جتري اليت اجملموعة قبل من تبذل كبرية  جهوداً  تتطلب ال .7
 . بديلة  طرق مع ابملقارنة 

 .االستنتاجات  على كثرياً   تعتمد ال .8
  احلقيقي   الواقع  من  مأخوذة   ألهنا   مصداقية  أكثر  معلومات   الباحث  تعطي .9

 .املصطنع غري
 املالحظة:عيوب 

 اآليت:ف  يمكن تلخيصها أما أهم عيوب أسلوب املالحظة ف
مصطنعة    فعل وانطباعاتقد يعمد الكثري من الناس إىل التصنع وإظهار ردود   .1

معرفة هؤالء الناس أهنم حتت املراقبة    وذلك عند إىل الشخص القائم ابلبحث،  
طبيعية اليت  واملالحظة، فقد ال يتصرف املدرس ف الصف بذات الطريقة ال 

 مالحظ. يتصرف هبا إذا عرف أنه مراقب و 
كثريًا ما تتدخل عوامل خارجية تعيق أسلوب املالحظة، مثل الطقس  .2

 ة الطارئة للباحث نفسه، وغري ذلك.والعوامل الشخصي
أهنا حمددة ابلوقت الذي حتدث أو تقع فيه األحداث، وقد حتدث ف  .3

كلها، لذا فإنه يكون من  أماكن متفرقة ال يتسىن للباحث وجوده فيها  
 جيمع البياانت واملعلومات واألدلة الضرورية الالزمة.   الصعب جداً عليه أن

لك بعض احلاالت الصعبة اليت قد ال  ابلنسبة حلياة الناس اخلاصة هنا .4
 يسمح فيها للمالحظة أو قد ال تفيد فيها املالحظة. 
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 مجع  ف  الفشل  وابلتايل  الدراسة  جمتمع  مع  االندماج  ف  الباحث  يفشل  قد .5
 . املطلوبة البياانت 

  وابلتايل   معهم  ويتعاطف  الدراسة  جمتمع  مع  الباحث  يندمج  أن  من  اخلوف .6
 . املوضوعية ويفقده املعلومات  نقل ف يتحيز

 املعلومات  على احلصول أجل من املالحظة أمد إطالة  األمر يتطلب قد .7
 .التكلفة  ف زايدة يعين وهذا الالزمة

 . طويال وقتاً   وتستغرق مرهقة  االنتظار  فرتة  تكون دق  األحيان من كثري   ف .8
 :والشكل اآليت يوضح أدوات املعلومات التطبيقية

 

 ( يبني أدوات مجع املعلومات التطبيقية4-2)شكل 
 

قيةأدوات مجع املعلومات التطبيقيةأدوات مجع املعلومات التطبي

املالحظةاملالحظة

املالحظة 
املشاركة

املالحظة 
املشاركة

املالحظة 
غري 

املشاركة

املالحظة 
غري 

املشاركة

املقابلةاملقابلة

املقابلة الشخصيةاملقابلة الشخصية

ةاملقابلة التلفونيةاملقابلة التلفوني

باملقابلة بواسطة احلاسو باملقابلة بواسطة احلاسو 

االستبياناالستبيان

قاالستبيان املغلقاالستبيان املغل

وحاالستبيان املفتوحاالستبيان املفت

توحاالستبيان املغلق املفتوحاالستبيان املغلق املف
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 جمتمع البحث وعينة الدراسة
إما  فهو طريقتني جلمع املعلومات اخلاصة بدراسته،  ى حدإيتبع الباحث 

ع  عينة من ذلك اجملتم خيتار سمى جمتمع البحث أو كامل اجملتمع، وييتناول  
 .  تسمى عينة الدراسة

 ويعرف جمتمع البحث أبنه:
 
 
 

 أنواع جمتمع البحث: 
ينظر إىل اجملتمع ف إطار حمددات البحث وأهدافه، واخلصائص اليت حيرص  

 الباحث على دراستها. وميكن تقسيم اجملتمع إىل نوعني كما يلي: 
كافة وهو اجملتمع الذي يتميز بتماثل اخلصائص لدى    اجملتمع املتجانس:-1

أفراده، مثال: أن تكون الدراسة عن صعوبة مادة الرايضيات للصف األول  
الثانوي من وجهة نظر الطالب، ففي هذه احلالة يكون اجملتمع الذي تتم  

هنا  دراسته طالب الصف األول الثانوي ف عدد من املدارس احلكومية، 
ع أفراد جانسا من وجهة نظر الدراسة، ويعين ذلك أن مجييكون اجملتمع مت

 جمتمع البحث تنطبق عليهم نفس اخلصائص وهي:
 أهنم ذكور -أ

عليه الدراسة ويشمل كل أنواع املفردات اجملتمع اإلحصائي الذي جترى 
 مثل األشخاص، السيارات، الشوارع، اخل
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 أهنم يدرسون نفس املقرر -ب 
 أهنم يدرسون ف نفس املرحلة الدراسية  -ج
 أن املدارس اليت يدرسون هبا حكومية.  -د

أفراده،   اوت فيه اخلصائص لدىوهو اجملتمع الذي تتف اجملتمع املتباين: -2
سواق التجارية وسط املدينة، جند أن  فمثال عند دراسة سلوك املراتدين لأل

 خصائص أفراد اجملتمع ف هذه احلالة متباينة، من حيث:
 اجلنس: ذكور وإانث.  -أ

 اختالف السن بني مستهلك وآخر. -ب 
 تباين الثقافة بني مستهلك وآخر. -ج
 مجاعي أو منفرد. ارتياد السوق على شكل   -د
 ارتياد السوق. تباين أغراض  -ه
 تفاوت كمية االستهالك.  -و
 اليت يتم فيها دراسة كامل اجملتمع:  احلاالت

هناك حاالت معينة يتعني فيها دراسة كامل اجملتمع، وال ميكن االكتفاء 
 ابختيار عينة منه فقط، من تلك احلاالت ما يلي:

املعلومات من كل فرد من أفراد اجملتمع، كما  عندما يقتضي البحث مجع   .1
 احلال ف تعداد السكان.هو 
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غريا، مبعىن أنه يتكون من عدد حمدود من املفردات عندما يكون اجملتمع ص .2
 مفردة مثاًل.  15-25
 العينة: تعريف

 تعرف عينة البحث أبهنا: 
 

 
 
 

 ومن خالل التعريف السابق يتضح اآليت: 
 والصفات. اخلصائص حيث من الدراسة  جمتمع من جزءا العينة متثل ✓
  وحدات  كافة   دراسة عن الباحث تغين عندما إىل العينة  اللجوء يتم ✓

 اجملتمع. 
 . يتم اختيار العينة عادة وفق أسس وأساليب علمية متعارف عليها ✓
  للمجتمع  ممثلة تكون أن  العينة  ف  تتوفر أن  جيب اليت الشروط أهم من ✓

  املثالني   نورد   اخلواص  مجيع  ف  التمثيل  عملية  ولتوضيح   اخلواص،   مجيع  ف
 : التاليني

 اجملتمع  فإن  دمه  فصيلة  ملعرفة  الطبيب  إىل  أحدان  يذهب  عندما  :األول  املثال
  قطرة  أيخذ الطبيب أن  هو حيدث  ما أن إال الدم، كامل  هو احلالة هذه ف

مناسبة، جمموعه جزئية من جمتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة 
لدراسة عليها ومن مث استخدام تلك النتائج، وتعميمها على وإجراء ا

 .كامل جمتمع الدراسة األصلي
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  حيدد  اختباراً  عليها ليجري( البحث جمتمع) الدم كامل  من( البحث عينة)
 الدم كامل  فصيلة أن مفادها بنتيجة  مث خيرج الدم، من القطرة تلك  فصيلة

 . مثالً +( o) هي
  حلوا،   ووجدته  ،(البحث  عينة)  البئر  ماء  من  كأسا  غرفت  إذا  :ينالثا  املثال

 (. البحث جمتمع)البئر   ف املوجود املاء كل  طعم على حتكم أن تستطيع
 فيهما توافرت  السابقتني ف احلالتني العينة أن سبق  مما نستنتج أن ميكن
  أن  ينبغي العينة فإن وهكذا منه، أخذمها مت الذي اجملتمع  خصائص نفس

  احلالة   هذه  ف  ميكن  حيث  اخلصائص،  توافر  حيث  من  للمجتمع   ممثلة  ونتك
 . اجملتمع كامل  على النتائج وتعميم العينة، ابختبار  االكتفاء فقط

 مزااي العينات: 
ميكن أن نلخص املزااي واملردودات االجيابية الستخدام العينات ف البحث 

 :ابآليت العلمي
القتصار  نظرًا  ؛ لك ف التكاليف املاليةالتوفري ف اجلهود املبذولة، وكذ -1

 ف اجملتمع األصلي.  منوذج حمددفيها على  البحث
إمكانية احلصول على معلومات وفرية، واليت تكون أكثر بكثري مما حيصل   -2

 عليه الباحث من اجملموع الكلي ألفراد اجملتمع.
ابعة  فية ومتكاملة ودقيقة، من خالل متعلى ردود وا سهولة احلصول -3

 العينة وردودها. 
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 : عيوب العينات
 من أبرز عيوب العينات ف البحث العلمي ما يلي:

 . البحث نتائج ف يؤثر  العينة اختيار ف اخلطأ .1
 .البحث نتائج  على يؤثر  األحيان بعض ف العينة حجم .2
  الباحث  يقوم  اليت  العينة  فعل  ردود   نتيجة  أخطاء  حتدث   األحيان  بعض  ف .3

 . بدراستها 
 .ومستواها  الدراسة  نوعية   مع  يتناسب  ال   األحيان  بعض  ف   عينةال  اختيار  .4

 اختيار عينات البحث: مراحل
الضرورية الواجب إتباعها ف اختيار   املراحل واخلطوات من  اً هناك عدد

 ابآليت: وانتقاء عينات البحث ميكن أن نوضحها 
 :صلحتديد جمتمع البحث األ -1

ف وحتديد اجملتمع األصلي  تعري املرحلة حيث يطلب من الباحث، ف هذه 
حتديدا واضحاً ودقيقاً، فإن سعي الباحث إىل دراسة   ومكوانته األساسية،

مثاًل، فإن عليه أن حيدد ويعرف جمتمع  يمنيةالمشاكل طلبة اجلامعات 
 البحث األصلي أواًل.

، أو طلبة اجلامعات يةاجلمهور فهل هم مجيع طلبة كليات وجامعات 
؟ أم هم طلبة جامعة واحدة بكل كلياهتا  تعزأو  عاء  صناملوجودة ف العاصمة  

 ومعاهدها؟.
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   :للدراسة األصلي اجملتمع  أبفراد  قائمة إعداد -2
لباحث إىل هتيئة وإعداد قوائم أبمساء مجيع األفراد املوجودين ف وهنا يعمد ا

طلبة اجلامعات والكليات املعنية    أبمساء  كأن تكوناجملتمع األصل للدراسة،  
ألمساء  ابعداد قوائم التعليم العايل، إل ة يعمد إىل سجالت وزار  ابلدراسة أو

اجملتمع األصل املطلوب املطلوبة، واليت تعكس بشكل كاف وواف وحدات 
 دراسته واختيار العينات املطلوبة منه.

 وجيب لكاملة،ا غري أو القدمية السجالت  إىل من الرجوع الباحث وحيذر
 األصلي اجملتمع مفردات  حتديد ف خدمةاملست املصادر  أن التأكد يتم أن

 . وحديثة كاملة
 اختيار وحتديد نوع العينة:  -3

ذج املطلوب لبحثه والذي سيوزع االستبيان  وف هذه املرحلة ينتقي النمو 
على أفراده، فإذا كان اجملتمع األصل متجانسًا ف اخلواص، من حيث 

فإن أي نوع  لسمات املطلوب دراستها والتعرف على معاملها، اخلواص وا
 من العينات يفي ابلغرض.  

ا  أما إذا برزت اختالفات وظهر التباين ف اجلوانب املراد دراستها، وهذا م
ف هذا  مطلوب توافرهاحمددة ف العينات  اً حيدث ف الغالب، فإن شروط

أو عينة عشوائية،   ،ة منتظمةأو عين اجملال، كأن تكون عينة طبقة تناسبية،
 لكل أفراد اجملتمع األصلي أن يكون من ضمنها.  تعطي الفرصةحبيث 
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فقد يؤثر على الدراسة نوع الكليات املطلوب دراستها أو املراحل الدراسية،  
أو األقسام العلمية فيها، أو توزيع الطلبة حسب اجلنس ذكورًا وإاناًث أو  

فية، أو ما شابه ذلك من السمات املؤثرة ف  طلبة املدين وطلبة املناطق الري
نة اجليدة والسليمة هي  وعلى هذا األساس فإن العي  وأهدافه.يعة البحث  طب

 العينة اليت تعكس خصائص اجملتمع األصلي ومتثله متثيالً صحيحاً ودقيقاً.
 :حتديد العدد املطلوب من األفراد أو الوحدات ف العينة -4

اجملتمع األصلي للدراسة، وليكن أربعة  د حجم وعدد وحدات يبعد حتد
طالب وطالبة مثاًل، فإن الباحث حيدد حجم العينة املراد إرسال    عشر ألف

 ( منهم فقط.  500وتوزيع االستبيان عليها، ولتكن )
  جمتمع  حجم من معينة مئوية نسبة  يوجد ه الوهنا ال بد من اإلشارة إىل أن

 العوامل من جمموعة بل هناك احلاالت،  مجيع  لىع تطبيقه  ميكن  الدراسة
 : ، أمههاالدراسة  عينة حجم ف تؤثر
 .البحث أهداف ▪
عالقة طرديه بني حجم العينة  للدراسة: فهناك  األصلي اجملتمع حجم ▪

اقتضى األمر زايدة    اجملتمع وحجم جمتمع الدراسة، حيث كلما كرب حجم  
 ف العينة والعكس صحيح. 

 . اانته العلمية واملاديةمقدار الوقت املتوفر لدى الباحث وإمك ▪
راسة: مهما كرب جمتمع الدراسة املتجانس أو  مدى جتانس جمتمع الد ▪

صغر فانه ميكن اختيار عينه صغرية وممثلة، وهذا االختيار يكون عادة  
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فحصه سيعطي نفس النتائج لو  من دم املريض و  عينةسهال. فأخذ 
 أجري الفحص على الدم كله.  

غري متجانس فان اختيار العينة املمثلة يكون  أما إذا كان جمتمع الدراسة 
عقدا وصعبا، وهذا يتطلب زايدة ف حجم العينة من أجل اختيار عينة ممثلة  م

  جملتمع الدراسة. فلو كان جمتمع الدراسة هو طالب اجلامعة بكافة كلياهتا
ومستوايهتا، فان جمتمع الدراسة يكون غري متجانس، وهذا يتطلب زايدة ف  

 املختارة من أجل التأكد من متثيلها للواقع. حجم العينة
 درجة الدقة املطلوبة ف البحث ومستواه والغاية املعمول من أجلها. ▪
 : التايل  النحو  على  العينة  الختيار  األمثل  احلجم  حتديد  إحصائيون   صاغ  ▪

 جمتمع  أفراد  من%  20  نسبته   ما  ابستخدام  ينصح  الوصفية  اسات الدر   ف -أ
%  5و   ، (آالف  بضعة)  كبري   جملتمع%  10و  ، (مئات   بضع)  نسبيا  صغري
 (. اآللف عشرات )  جدا ريكب  جملتمع

  التجريبية   الدراسات   حالة   ف  الواحدة  اجملموعة  عناصر  عدد  يقل  أال  جيب -ب 
 .عنصرا عشر مخسة عن أكثر أو اجملموعتني ذات  التجريبية شبه  أو

  من  عالية  درجة  الباحث وأراد  تقريبا،  متجانسا الدراسة جمتمع كان  إذا -ج
  أراد  إذا ، أما%23 حبجم( بسيطة عشوائية)  تكون العينة فإن لدقة،ا

  عشوائية ) تكون  العينة فإن  الدقة، من مناسبة درجة حتقيق الباحث
   %10 حبجم( بسيطة
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 احلجم متساوية جمموعات  وبه متجانس غري الدراسة جمتمع كان  إذا -د
  عشوائية ) تكون  العينة فإن  الدقة،  من عالية درجة  الباحث  وأراد  تقريبا،
  أراد  إذا ، أما%10 جمحب( طبقية عشوائية) و ، %23 حبجم( بسيطة

  عشوائية ) تكون  العينة فإن  الدقة، من مناسبة درجة حتقيق الباحث
   %13 حبجم( بسيطة

  غري فيه اجملموعات  وكانت  متجانس، غري الدراسة  جمتمع كان  إذا -ه
  فإن  لدقة،ا من عالية درجة  حتقيق الباحث وأراد تقريبا، احلجم متساوية

 حبجم بسيطة عشوائية)و%( 10 حبجم طبقية عشوائية) تكون العينة
  العينة  فإن الدقة، من  مناسبة درجة حتقيق الباحث أراد إذا ، أما%( 33

   %23 حبجم( بسيطة  عشوائية) تكون
  صغرية  فيه اجملموعات  وكانت متجانس، غري الدراسة  جمتمع  كان  إذا -و

  تكون  العينة فإن الدقة، من عالية درجة حتقيق الباحث وأراد ومتطرفة،
  مناسبة   درجة  حتقيق  الباحث  أراد  إذا  ، أما%(13  حبجم  بقيةط  عشوائية)

 %. 10 حبجم( طبقية  عشوائية) تكون  العينة فإن الدقة، من
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                                                                                            :                                                                                              أنواع العينات
 : يلي كما  عشوائية غري وعينات عشوائية، عينات  إىل  العينات تقسم أن  ميكن

  أواًل: العينات العشوائية:
 من مفردة لكل معروفة أو  متساوية فرص تعطى العينات  من النوع هذه وف

 .  الدراسة ينةع ف اختيارها احتمال ف الدراسة جمتمع ت مفردا
 . معروفني الدراسة جمتمع أفراد مجيع النوع هذا كما أن ف
  غري ممثلة  عينة على للحصول ضمان  هو العينات  من النوع هذا واستخدام

  تعميمها  ميكن ولذلك  مفرداهتا اختيار  ف دخل أي  للباحث ليس متحيزة
 . األصلي الدراسة جمتمع مفردات  مجيع على

 وائية ما يلي: ومن أنواع العينات العش 
   :  العينة الطبقية -1

والطبقات اليت يشتمل يقسم جمتمع البحث إىل الشرائح واألقسام  حيث  
عليه، مثال ذلك يقسم جمتمع منطقة ما إىل موظفني، وأصحاب مهن حرة،  

، أو وطلبة، ورابت بيوت، لغرض دراسة خدمات املستشفيات   ،ومتقاعدين
   م.إليهاملكتبات، أو املدارس، املقدمة 

( من كل الشرائح هذه 400هو )  املطلوبة للبحثفإذا كان حجم العينة  
يؤخذ عدد متساوي من كل من هذه الشرائح،   ه خلمسة فإنالشرائح ا
 وكاآليت:
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 العدد الشرحية
 80 موظفون

 80 أصحاب مهن حرة

 80 متقاعدون

 80 طلبة

 80   رابت بيوت 

 400 اإلمجايل
من طلبة جامعات أو كليات فقط ولنأخذ  وإذا كان جمتمع البحث يتكون 

مثال، فيمكن أن تكون شرائح اجملتمع وطبقاته متشكلة من  الرتبيةكلية 
 األقسام العلمية للكلية. فيكون تقسيم ذلك كاآليت:

 العدد األقسام
 50 قسم التاريخ  
 50 قسم اجلغرافيا

 50   وآداهبا اللغة العربيةقسم 

 50 قسم علوم القرآن

 50 ايضيات قسم الر 

 50 قسم الكيمياء احليوية 

 50 قسم اللغة االجنليزية
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 50 قسم الفلسفة وعلم النفس

 400 اإلمجايل 
 : العينة البسيطة -2

وعن طريق هذا النوع من العينات يعطى الباحث فرصة متساوية لكل فرد 
 العينة املختارة.  من أفراد اجملتمع أبن يكون ضمن 

عندما يكون هناك جتانس   ا مؤثر و  انات مفيديكون هذا النوع من العيو 
وصفات مشرتكة بني مجيع أفراد اجملتمع األصلي ابملعين ابلدراسة، من حيث  

هذا األساس فإن مجيع أمساء    البحث، وعلىاخلصائص املطلوب دراستها ف  
 روفة لدى الباحث. أفراد اجملتمع األصلي جيب أن تكون حمددة ومع

 لطريقتني اآلتيتني: البسيطة إبحدى اطريقة اختيار العينة وتتم 
أي ترقيم األمساء ووضعها ف صندوق أو كيس، مث سحب    :القرعةطريقة  -أ

اختيارهم  العدد املطلوب منها، ومطابقتها مع األمساء ملعرفة األفراد الذين مت 
 احلظ عادة.  ألعاب هذه الطريقة  وتشبه

رقام األفقية وهي سلسلة من األ :جداول األرقام العشوائيةة طريق-ب
العمودية املدرجة ف جداول حمددة، مث يقوم الباحث بتحديد طريقة ملروره  و 

على األرقام، ف خط مائل مستقيم، مث يقوم بتأشري األرقام املختارة، اليت مير 
ملطلوب منها عليها اخلط الذي اختاره من اجلدول، مث يقوم ابحتساب العدد ا
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ذين ميثلون هذه األرقام، بغرض  خيص األفراد المث العودة إىل قوائم األمساء لتش 
 معرفتهم وتوزيع استمارات االستبيان عليهم.  

وقد يستخدم احلاسب االلكرتوين ف اختيار األرقام العشوائية، بغرض تسريع  
رت مثل هذه عملية الوصول إىل النماذج املطلوبة ودقة اختيارها، إذا ما توف

 التسهيالت للباحث. 
 : تظمةالعينة املن -3

تيار الوحدات منها على أساس تقسيم العدد الكلي للمجتمع  يكون اخ و 
على حجم العينة املطلوبة، ومن مث توزيع وحدات اجملتمع األصلي، وبشكل  
متساوي ومنتظم على الرقم الناتج من ذلك التقسيم ولتوضيح ذلك نعطي  

 اآليت:املثال 
و رقم  لبة مثاًل، وه( طالب وطا3000ا كان العدد الكلي للمجتمع هو ) إذ

( طالب  150ميثل عدد الطلبة ف كلية ما، وكانت العينة املطلوبة هي )
وطالبة فقط، فيكون توزيع الوحدات الكلية األصلية للمجتمع على الشكل 

 20=   150÷3000اآليت: 
عينة، أي اسم الطالب األول،  وعلى هذا األساس فإنه يتحدد الرقم األول لل 

( مثالً، مث يبدأ  3ليكن الطالب رقم )(، و 20رقم )بشكل يكون أقل من ال
 الباحث بتوزيع العينة على بقية األمساء، وابلشكل اآليت:

(،  43(، والثالث هو ) 23= 20+3(، والرقم الثاين هو ) 3رقم هو ) لأو 
صل إىل آخر (....اخل ، وهكذا حىت ن123و)  ( 103و)  (83و)  (63مث )
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(،  150سله )ذي يكون تسل ( أي الرقم ال2983رقم  والذي سيكون ) 
أي أنه عندما جنمع عدد األرقام اليت حصلنا عليها ابتداء من الرقم األول 

( يكون جمموع العينة اليت حصلنا عليها،  2983( وانتهاء ابلرقم ) 3)
 ( اسم .  150وبشكل منظم هو )

املتمثل مبا   أفراد اجملتمعرصة لكل فرد من ومن هذا املنطلق فإننا أعطينا ف
( طالب وطالبة، أن يكونوا ضمن أفراد العينة، وبشكل 3000ة )جمموع

 عادل ومنظم، إىل حد مقبول ف البحث العلمي.
 : العنقودية العينة-4
ولكن .  اجملتمع  بعناصـــــر  قائمة  تتوفر أن البد  الســـــابقة العشـــــوائية العينات  ف

 ضـــــــــــــمن  طبيعية جتمعات  تتوفر  بينما  القائمة هذه مثل توفر  يتعذر قد  أحياان
 من عشــوائية عينة  اخرتان  وإذا عناقيد، التجمعات  هذه  تســمى  اجملتمع، ذلك 
 .العنقودية ابلعينة تسمى العناقيد هذه

 عينة  خنتار فقد تعز،  مدينة ف  لألســرة الســنوي الدخل  دراســة  أردان  لو: مثال
 :كالتايل  مرحلتني على عنقودية

  إىل  املدينة قســــــــمن وقد  املدينة،  أحياء األوىل  املرحلة ف العناقيد نعترب .1
 .احلي حجم مع مناسب حبجم عينة منها وأنخذ أحياء
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 منها كل  من  وخنتار  عمارات   إىل  املختارة  األحياء  من  حي  كل  نقسم .2
 هذه تســــــكن اليت األســــــر دخل  خنتار مث الشــــــقق من مناســــــب عدد

 .مرحلتني من عنقودية عينة على حنصل وهبذا. املختارة الشقق
 : حيةاملكانية أو املسا العينة-5

 هذا إىل اللجوء يتم حيث جغراف،  أســــاس على العينات  من  النوع هذا يقوم
 جغرافية طق  منا ف منتشــــــــر  الدراســــــــة جمتمع  يكون عندما العينات  من  النوع

 عشوائية وأتيت هذه العينات على نوعني: بطريقة اختيارهاعدة، ويتم 

 يتم إذ احــدةو  مرحلــة ذات  هــذه العينــة وتكون املكـانيـة الوحيـدة: العينـة-أ
  متفاوتة. جغرافية مناطق من اختيارها

  إىل منطقــة كــل  نقســــــــــــــم أبن وذلــك  العينـة املكـانيـة متعـددة املراحـل:-ب
 .املراحل متعددة مكانية تصبح هنا العينة فان وحارات، أصغر مناطق
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 العينات غي العشوائية: اثنياً:
وال تتم وفقا لألسس  عينات اليت يتم اختيارها بشكل غري عشوائي وهي ال

االحتمالية املختلفة، وامنا تتم وفقا ألسس وتقديرات ومعايري معينة يضعها  
من ال خيتار الباحث، وفيها يتدخل الباحث ف اختيار العينة وتقدير من خيتار و 

ينات هو  من أفراد جمتمع البحث األصلي. ومن عيوب هذا النوع من الع
 احتمال حتيز الباحث ف االختيار. 

 ومن أبرز أنواع هذه العينات ما يلي:
  :العينة التناسبية أو العينة احلصصية-1

األصلي للبحث إىل شرائح وفئات   تقسيم اجملتمع  ويقوم هذا النوع على أساس
حيدد حجم العينة على و وطبقات، مهنية أو اجتماعية أو تعليمية ... اخل، 

ع احلجم والتعداد األصلي ن يتناسب حجم عدد أفراد العينة املختارة مأساس أ
 لكل شرحية داخل اجملتمع، ونسبتها إىل اجملموع الكلي جملتمع البحث.  

( فرد وكان متثيلهم 20000) هو تمع األصل إذا كان حجم اجمل :مثال ذلك
 :ابآليتيقدر ف إحصائيات املنطقة 

 العدد الشرحية
 4500 املوظفون

 2500 املتقاعدون
 6000 الطلبة
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 3000 ت رابت البيو 
 4000 املهن احلرة

 20000 اجملموع الكلي 
فإن متثيلهم ف العينة الطبقية ( فرد، 400وكانت العينة املطلوبة هي )

 كاآليت:التناسبية سيكون  
 املطلوب اعتماده أساساً للتقسيم. الرقم 50 =400÷  20000  

 احلصصية كالتايل: فتكون العينة الطبقية 
العدد الكلي ف   الشرحية

 تمع اجمل
العينة املختارة من 

 الشرحية
   90= 50÷4500 4500 املوظفون

   50 = 50  ÷ 2500 2500 املتقاعدون
 120=  50÷   6000 6000 الطلبة

 60= 50÷   3000 3000 رابت البيوت 
 80= 50÷   4000 4000 املهن احلرة

 400 20000 اجملموع الكلي 
ألن   ة رابت البيوت،ضعف متثيل شرحيبكذا ميكن متثيل شرحية الطلبة وه

اجملتمع األصلي للبحث هو الضعف متاماً، وتكون   ونسبتهم فعددهم 
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نسبة املوظفني مرة ونصف املرة بقدر نسبة رابت البيوت ألن عددهم 
 األصلي ومتثيلهم هو هكذا، وكذا احلال ابلنسبة لإلعداد والنسب األخرى. 

 لعينة العمدية أو الفرضية:ا -2
ر، من قبل الباحث  حهذا النوع من العينات على أساس    ويكون االختيار ف

هذا االختيار هدف الدراسة أو أهداف   ققوحسب طبيعة حبثه، حبيث حي
 مثال ذلك:و  ،الدراسة املطلوبة

الطلبة الذين تكون معدالهتم ف االمتحان النهائي جيد جداً فما    اختيار .أ
ي إىل التفوق،  العوامل اليت تؤد  ، ألن هدف الدراسة هو معرفةفوق فقط

 . عند هذا النوع من الطلبة مثالً 
اختيار املتقاعدين فقط كشرحية اجتماعية ف منطقة ما، دون غريهم،  .ب 

وحماول معرفة اجتاهاهتم القرائية والكتب اليت حيتاجوهنا، ألن طبيعة  
 ح اجملتمع األخرى.من شرائ مالبحث تتعلق ابملتقاعدين دون غريه

ما بشكل يومي منتظم، كأن يكون قراء   ون جريدةؤ لذين يقر اختيار ا .ج
 .أو الثورة جريدة اجلمهورية، 

 : العينة العرضية أو عينة الصدفة-3
ويكون االختيار ف هذا النوع من العينات سهاًل، إذ يعمد الباحث إىل  

مكان ما، وف  اختيار عدد من األفراد الذين يستطيع  العثور عليهم، ف
ي عن طريق الصدفة، كأن يذهب زمنية حمددة وبشكل عرضي أفرتة 
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الباحث إىل مكتبة من املكتبات أو مدرسة من املدارس أو كلية من 
الكليات، اليت يتعلق البحث هبا مث يوزع االستبيان على من يراهم موجودين  

عينة لسهولة أمامه، وقد يضطر العديد من الباحثني اختيار هذا النوع من ال
يه حمدد أو ألية أسباب ومربرات أخرى، ن الوقت الذي لدها، أو ألاستخدام

ن من أهم سلبيات هذا النوع من العينات هو أهنا  إومهما يكن من أمر ف
 . قد ال متثل اجملتمع األصلي

فإذا ما ذهب الباحث إىل كلية ما، ف يوم ما، فإنه قد يعثر على طلبة صف 
  ن الصفوف واألقسام األخرى قط، وهم قد ال ميثلو معني أو قسم معني ف

ذات العالقة مبوضوع البحث الذي يقوم به. أو يذهب الباحث إىل مكتبة  
  ويوزع عليهم ما ف يوم ما ويعثر على جمموعة من القراء واملستفيدين، 

االستبيان، مث يكتشف بعد حني أن بعضهم أييت ألول مرة إىل تلك املكتبة 
كتبة ف أايم  ستفيدين الذين يستخدمون املون بقية القراء واملأو أهنم ال ميثل 

   أخرى، وهكذا. وأسابيع
 :  الغرضية العينة-4 

  للغرض   طبقا   ابختيارها   يقوم  الباحث  ألن  نظرا  االسم  هبذا   العينة   هذه  ومسيت
 توفر أساس على اختيارها ويتم البحث، خالل من حتقيقه يستهدف الذي

 مفردات   هبا  تتصف  اليت  الصفات   هي  تكون   عينةال  مفردات   ف  حمددة  صفات 
 .  البحث حمل تمعاجمل
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  أصناف  من صنف حول املستهلكني آراء يدرس أن ابحث أراد إذا فمثال
 لديهم  الذين  األفراد  من  عينة  خيتار  أن  فعليه(  كاف  نس )  الذوابن  سريعة  القهوة
 أن قياملنط غري من ألنه  القهوة، من الصنف هبذا واملعرفة التجربة بعض

 .القهوة  من الصنف هذا يشربون ال أفراد العينة تتضمن
 ويوضح الشكل اآليت أنواع العينات:

 
 

 ( يبني أنواع العينات4-3جدول)
  

 
 

أنواع العيناتأنواع العينات

يةالعينات غري العشوائيةالعينات غري العشوائ

ية التناسب
ةاحلصصي
ية التناسب

ةاحلصصي
ة الفرضي

العمدية
ة الفرضي

العمدية
ةالصدفةالصدف

ةالغرضيةالغرضي

ةالعينات العشوائيةالعينات العشوائي

ةاملكانيةاملكاني ةالعنقوديةالعنقودي مةاملنتظمةاملنتظ طةالبسيطةالبسي
طريقة 
القرعة

طريقة 
القرعة
طريقة 
جداول 
األرقام 
ةالعشوائي

طريقة 
جداول 
األرقام 
ةالعشوائي

ةالطبقيةالطبقي
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 :طرق عرض البياانت واملعلومات
  قام  اليت  واملعلومات  البياانت لعرض  مناسبة  طريقة حتديد  الباحث  على جيب 

 . حبثه  حمتوى ف، داة من األدوات السابقة أبي أ وحتليلها وتنظيمها  جبمعها 
 وإفهام والبياانت  املعلومات  تلك  عرض يستطيع رئيسية طرق ث ثال فهناك
 اآليت: وهي على النحو، وموضوعها مبحتواها القارئ

 :إنشائي بشكل املعلومات عرض طريقة -1
  ائج النت  توضح  إنشائية  وعبارات   جبمل   البياانت  ووصف  عرض  يتم  الطريقة   هذه  وف
  مؤهالت   بني   طردية  عالقة  جدتو   إنه:  الباحث  يقول  كأن  منها  تستخـلص  قد  اليت

  عالقة  وتوجد  التعليمية، الوسائل استخدامهم  وبني  االبتدائية املرحلة  معلمي
  لديهم، التدريس طرائق تنوع  وبني  للمعلمني  اخلدمة سنوات عدد بني  عكسية
  مستوايت  وبني  التعليمية  سائل للو  املعلمني  استخدام بني  إجيابية  عالقة  وتوجد 

 . هبملطال الدراسي  التحصيل
 :جداول ف  املعلومات عرض طريقة-2

 لتخزين وسيلة أهنا كما  شيوعاً، البياانت  عرض طرق أكثر الطريقة وهذه
  ف الكمية  البياانت  تصنف الطريقة هذه  ففي البياانت، من كبرية  كميات 
  واستخالص  فئات  ف يفها وتصن حتليلها مث ومن استيعاهبا ليسهل جداول
  فإن  األرقام، من كبري  بعدد الكمية  احلقائق عن يعرب  ما فعادة  منها، النتائج 

  مث  ومن أمهيتها اكتشاف ميكن ال فإنه منظمة بطرق احلقائق هذه تعرض مل
 وجداول عادية جداول إىل اإلحصائية اجلداول وتتنوع منها، االستفادة
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  متعددة،  بطرق بياانهتا تصنيف من كنمي مبا اجلداول وتتنوع بل تكرارية،
 : منها
 . النوع ف اختالفات  على تعتمد تصنيفات  ▪
  وتسمى  معينة، خاصية  درجة ف اختالفات  على تعتمد تصنيفات  ▪

 . الكمية  ابلتصنيفات 
 .اجلغرافية التقسيمات  على تعتمد تصنيفات  ▪
 .الزمنية السالسل تصنيفات  ▪

 :بيانية رسوم ف  املعلومات عرض طريقة-3
  حياول ومنها  داهتا،مفر   توضح  بيانية  رسوم  ف اجملموعة البياانت  بعرض ك وذل

  يوضح  البياين فالعرض إليها، النظر مبجرد بينها  العالقة اكتشاف الباحث
 وللرسوم سابقتيها، على الطريقة هذه متتاز وبذلك  البياانت؛ بني العالقة
 واملستطيالت ت واملربعا النسبية والدوائر األعمدة منها أنواع، البيانية

  التكراري  واملنحىن التكراري، ضلعوامل املدرج كذلك  ومنها  واملنحنيات،
  رسومها  أبشكال اإلحصائية  البياانت  لعرض  اخلرائط تستخدم وقد  املتجمع،
 .السابقة

 : واحدة طريقة من ابستخدام أكثر   البياانت عرض طريقة-4
  الواحد  البحث ف، أعاله  ذكر مما  واحدة  طريقة من أكثر تستخدم وهنا

 .وهكذا، معاً  البيانية والرسوم اإلحصائية كاستخدام اجلداول
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 عزيزي الطالب عزيزيت الطالبة:
واكتبا  قوما ابلعودة إىل الرسائل اجلامعية اليت مت اختيارها ف الوحدة الثانية 

 تقرير حول اآليت:
  ما األدوات اليت مت استخدامها ف كل رسالة من الرسائل اليت مت  .1

 اختيارها؟ 
اعاة اخلطوات فهل مت مر   االستبيانف حال كانت األداة   -أ

 ؟ إلجناز االستبيانالعامة 
 اخلطوات  مراعاة مت فهل املقابلة األداة كانت  حال ف -ب 

 ؟إلجراء املقابلة العامة
 اخلطوات  مراعاة  مت  فهل  املالحظة  األداة  كانت  حال  ف -ج

 لعمل املالحظة؟ العامة
 اختيارها ف البحث، وهل مت تطبيقها وفق ما نوع العينة اليت مت .2

 ة اليت مت دراستها ف هذه الوحدة؟األسس العلمي
 
 
 

 نشاط
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 اخلامسةالوحدة 

املكتبة اإللكرتونية واإلنرتنت 

 ودورمها يف البحث العلمي
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 يبني مفهوم املكتبة ونشأهتا. (1

 ووظائفها. يعدد أنواع املكتبات  (2

 املكتبة اإللكرتونية ومزاايها.  مفهوم يوضح (3

 . املكتبة الشاملة خطوات البحث ف كتب يشرح (4

 يستخدم املكتبة الشاملة بصورة جيدة.  (5

 .يعرف اإلنرتنت (6

 .يعدد جماالت استخدام اإلنرتنت ف البحث العلمي (7

 .(googleيبني خطوات البحث ف حمرك البحث ) (8

املكتبة الرقمية جبامعة أم القرى يطبق خطوات البحث ف  (9
 . بصورة جيدة 

ثه ف موقع املركز يبحث عن الدراسات السابقة اليت تفيد حب (10
 الوطين للمعلومات.
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هذه سوف نتعرف ف
:الوحدة على
هذه سوف نتعرف ف
:الوحدة على

تعريف املكتبة تعريف املكتبة 

نشأة املكتبةنشأة املكتبة

أنواع املكتبات أنواع املكتبات 

مزااي املكتبة 
اإللكرتونية 
مزااي املكتبة 
اإللكرتونية 

املكتبة الشاملة املكتبة الشاملة 

تعريف األنرتنتتعريف األنرتنت

جماالت استخدام 
حث األنرتنت ف الب
العلمي

جماالت استخدام 
حث األنرتنت ف الب
العلمي

البحث ف حمرك 
(google)البحث

البحث ف حمرك 
(google)البحث

امعة املكتبة الرقمية جب
أم القرى

امعة املكتبة الرقمية جب
أم القرى

املركز الوطين 
للمعلومات

املركز الوطين 
للمعلومات
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 مفهوم املكتبة:
 تعرف املكتبة أبهنا:  

 
 

 كما تعرف أبهنا: 

 
    

 
 نشأة املكتبة:

يعترب مصطلح مكتبة حديث نسبياً حيث مل يستخدمه العرب إال منذ القرن 
العرب قبل اإلسالم مل يعرف السجالت أما قبل ذلك فتاريخ  ،التاسع عشر

اهلي وابلتايل فليس هناك  العصر اجل فاملكتوبة إذ كانت األمية سائدة 
 املكتبة. حديث عن 

وبظهور اإلسالم كان القرآن الكرمي هو أول كتاب يتم تسجيله ومل يطلق على 
 م بعد ذلك لفظأية تسمية إال أنه أستخد ف املساجدجمموعات الكتب 

 اإلسالمي. ف العاملللداللة على املكتبة ( خزانة)ولفظ   (دار)ولفظ   (بيت)

املكتبة اإللكرتونية واإلنرتنت ودورمها ف 
 خدمة البحث العلمي

ة لغرض القراءة رى احملفوظاألدبية األخجمموعة الكتب أو املواد 
 .والدراسة والبحث

مال جمموعات مكان أو مبىن أو حجرة أو حجرات معدة حلفظ واستع
 من الكتب .
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لداللة على املكتبة كما   (دار )عصران احلاضر وجود كلمة  فوحنن نالحظ 
دار الكتب ) وىف دمشق (دار الكتب والواثئق القومية) ف القاهرةهو احلال 

غم من سوء ، ولكن كلمة مكتبة أصبحت أكثر انتشارًا على الر (الطاهرية
تطلق على مكان حفظ    هيذ  ، إعلى شيئني خمتلفني متاما  للداللةاستخدامها  

اجلامعات واملدارس وهيئات  فهتا ر ب واالطالع عليها وقراءهتا واستعاالكت
 الكتب.على حمالت بيع  للداللةىل جانب استخدامها إالبحث 

 املكتبات:أنواع 
 نواع فيما يلي:للمكتبات أنواع كثرية، نذكر أبرز هذه األ

 املكتبة العامة: .1
، يع جماالت املعرفةتم جبموهت ،تقدم خدماهتا جلميع فئات اجملتمع  وهي اليت

الوظيفة  ، و الوظيفة التعليمية، و الوظيفة الثقافيةهي:    ساسية أوظائف    ةربعوهلا أ
 الرتفيهية. الوظيفة ، و عالميةاإل
 تخصصة:امل ةكتبامل .2
أو خلدمة   ،معني  يجمال موضوع  املتخصص ف  يالفكر   ابإلنتاجهتتم    اليت  يوه

مل على تغطية اجملال لذا تع، ختدم فئة معينة من اجملتمع، و نشاط معني
 خيدم هذه الفئة. مثل مكتبات املؤسسات. الذي ياملوضوع
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   املدرسية: املكتبة .3
  ابملقام   تعليمي  طابع  وهلا  والثانوية،  األساسية  الدراسة  مبراحل  ترتبط  اليت  وهي

 هيئة وأعضاء ابملدرسة الطالب  وجمتمع التعليمية املناهج وختدم األول،
   والتعليمية. والرتفيهية  الرتبوية  وظائفها رسيةاملد وللمكتبة  التدريس،

 و الوطنية:أالقومية  ةاملكتب .4
هنا  أتتكفل بتمويلها فضال عن  اليت  ياحلكومة هن أل ، مبكتبة الدولة ىوتسم

احملافظة    ، وهلا وظيفتان أساسيتان مها: لهاتقدم خدماهتا على مستوى الدولة ك
 اجلاد. يبحث العلمهداف الأخدمة ، و للدولة يعلى الرتاث الفكر 

 :أو األكادميية امعيةاجل ةكتبامل .5
ثالث  وهلا  األكادمييني،و أالباحثني ك  يختدم جمتمع البحث العلم اليت وهي

 وتنمية اجملتمع.   ،والبحث ،: التعليمهي ساسية أوظائف 
 بة اإللكرتونية:املكت .6

 البحث من بدال احلاسب عن طريقوهي املكتبة اليت تقوم خبدمة الباحثني 
املكتبة   فهرس ف البحث ميكن حيث. ابليد املطبوعة املعلومات  مصادر ف

  بصيغة  خمزنة( وغريها وفيديو  وصور  نصوص ) املواد من موعةحتوي جماليت 
  شركات  بنشرها تقومو  .وسائط  عدة عرب إليها الوصول وميكن رقمية

  .متخصصة
احلاسوبية،   الشبكات  اإللكرتونية: املكتبة حملتوايت  الوصول وسائل وأهم

 .واإلنرتنت
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 اإللكرتونية: املكتبات مزااي
  أو  نصية، ملفات  املواد هذه كانت  سواء الرقمية الوسائط أو  املواد تتميز

   مزااي من أمهها: بعدة موسيقى، أو أفالم،
 .  زهيدة بتكلفة املاليني إىل والتوزيع والنشر اجاإلنت أهنا سهلة (1
 والصور.  واحملفوظات للكتب للوصول وسريعة  سهلة تعترب وسيلة (2
  مادي  فضاء مساحة صغرية وف ف كثرية  معلومات  ختزين على القدرة (3

   .جداً  صغري
  صيانة املكتبة  من  بكثري  أقل  )الرقمية(  املكتبة اإللكرتونية صيانة  تكلفة (4

 . التقليدية
 طاملا العامل أحناء مجيع من متاح (الرقمية) اإللكرتونية للمكتبة لوصولا (5

 . متاحا نرتنتابإل االتصال كان
)الرقمية(    فيمكن الوصول للمكتبة اإللكرتونية:  الساعة  مدار  على  مفتوحة (6

 . ساعة  24 طوال
 نفس  استخدام  طرف  من  ألكثر  ميكن  ما  فغالبا  املتعدد،  إمكانية الوصول (7

 . ذاته قتالو  ف املوارد
  استخدام  املكتبة اإللكرتونية ملراتد فيمكن املعلومات، سهولة استخراج (8

 اجملموعة ف للبحث( االسم العنوان، مجلة، كلمة،) مصطلح أي
 .  أبكملها
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 من أمثلة خدمات املكتبة اإللكرتونية ف البحث العلمي:
جلهود اليت  تتعدد اخلدمات البحثية اليت تقدمها املكتبة اإللكرتونية، وتتعدد ا

قام هبا املهتمون خبدمة الباحثني، فهناك من صمم برامج إلكرتونية لتسهل  
ة الباحث العلمي من خالل مجع أكرب قدر من الكتب والدورايت العلمية  مهم

افذ حبثية تسرع ف  بصيغ إلكرتونية يسهل استخدامها من قبل الباحث بنو 
انمج، ومن أشهر تلك  وصول املعلومة إليه من الكتب اليت مجعت ف الرب 

 اجلهود: املكتبة الشاملة، ومكتبة اجلامع الكبري،.. وغريها
مثاالً على تلك اجلهود: املكتبة الشاملة والتعريف هبا وطريقة البحث وسنأخذ  

إليها بشىت الفنون واجملاالت   فيها، كوهنا أكثر تداواًل، وإمكانية إضافة الكتب 
 العلمية.
 الشاملة: املكتبة

وتصميم برانمج املكتبة الشاملة من قبل مكتب الدعوة وتوعية  مت إنشاء
 ف اململكة العربية السعودية.   الروضة ابلرايضاجلاليات حبي 

  اجملانية  الكتب  بعض مجع  جمرد ليس  املكتبة هذه من على أساس أن اهلدف 
  الكتب  إضافة  إمكانية هو ذلك  من األهم بل  واحدة مكتبة  ف اإلنرتنت من

 وميكن جمانية  العلم، واملكتبة  لطالب الشخصية املكتبة لتكون  وتعديلها
 www.shamela.ws  اانجم  املكتبة موقع من حتميلها
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  ( Word) صيغة ف ابلكتب العامرة املواقع اإللكرتونية من العديد وهناك
  املشكاة،  مكتبة الرتفيع والتحميل واإلضافة للربانمج مثل:واليت يتم منها 

 اإلسالم  طريق ومكتبة احلديث، أهل ملتقى ومكتبة د،الفوائ صيد  ومكتبة
ا يزيد عن سبعة آالف كتاب ف شىت  املكتبة الشاملة على م وحيتوي إصدار

 األقسام واجملاالت العلمية اليت سنذكرها الحقاً.
  : موافقة أغلب كتبها الشاملة للمكتبة الرمسي اإلصدارومن أهم ما مييز 

 وثيق للمصادر واملراجع.  للمطبوع؛ حىت يتسىن للباحث الت
والتشكيل  الرتقيم عالمات  مجيع جتاهل وهي أيضا، هامة ميزة كما أن هناك

أثناء البحث؛ حىت يتسىن للباحث الوصول إىل مفردات البحث بصورة سهلة 
   ويسرية.
 املكتبة: أقسام

 حتوي املكتبة الشاملة على كثري من اجملاالت العلمية وهي: 
 العقيدة (1
 التفاسري (2
 والردود رقالف (3
 القرآن علوم (4
 والقراءات التجويد (5
 احلديث متون (6
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 احلديثية  األجزاء (7
 ية حديث خمطوطات  (8
 الدنيا أِب ابن كتب (9

 احلديث شروح (10
 والزوائد التخريج كتب (11
 األلباين كتب (12
 والسؤاالت العلل (13
 احلديث علوم (14
 الفقهية والقواعد الفقه أصول (15
 حنفي فقه (16
 مالكي فقه (17
 شافعي فقه (18
 حنبلي فقه (19
 عام فقه (20
 ومسائل ث حبو  (21
 والقضاء الشرعية السياسة (22
 الفتاوى (23
 تيمية  ابن كتب (24
 القيم ابن كتب (25
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 واألذكار ب واآلدا الرقاق (26
 والشمائل السرية (27
 التاريخ  (28
 والطبقات الرتاجم (29
 األنساب (30
 والرحالت  واجلغرافيا البلدان (31
 اللغة كتب (32
 الفقه ولغة واملعاجم الغريب (33
 والصرف النحو (34
 والبالغة األدب  (35
 الشعرية الدواوين (36
 وحنوها واجملالت  امعاجلو  (37
 واألدلة الكتب فهارس (38
 مفرغة حماضرات  (39
 املسلمني وأحوال الدعوة (40
 عامة سالميةإ كتب (41
 أخرى علوم (42
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إضافة أي جمال أو   وميكن ملستخدم املكتبة الشاملة على جهاز احلاسوب 
قسم غري اليت وردت، وحتميل الكتب اخلاصة ابجملال املضاف، وقد أتيح له  

 شاشة الرئيسة للربانمج.  نوافذ خاصة بذلك ف ال
 الشاملة: ف كتب املكتبة البحث طريقة

 كتبة الشاملة على النحو اآليت:تتم طريقة البحث ف امل
الذي مت حتميلها فيه،    قرص الكمبيوتر ف    الشاملة  املكتبة  جملد  إىل  نذهب (1

 ونضغط Shamela وخنتار املكتب  أو إىل رمز االختصار ف سطح
 فتنفتح لنا النافذة اآلتية: املكتبة  لتشغيل عليه

شات،  ، حبث، شا)ملفيوجد ف قائمة هذه النافذة القوائم اآلتية  (2
ائم  خدمات، مذكرات، ترقية حية، نوافذ، مساعدة( نتجاهل كل هذه القو 

 ، حبث( )ملفونركز فقط على قائميت 
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ف قائمة )ملف( توجد اخليارات اآلتية )اختيار كتاب، عرض كتاب،  (3
( واخليارات اليت تعنينا ف البحث هي  بطاقة الكتاب،...حترير كتاب، 

 )اختيار كتاب، بطاقة الكتاب( 
فعند النقر على خيار )اختيار كتاب( سنجد أن قائمة منسدلة تظهر لنا   -

  مربع  وفيها كل كتب الربانمج حبسب األقسام السالفة الذكر، كما سيظهر
لتظهر لنا كل  القسم الذي نريد  حترير أسفل تلك القائمة، وحينئذ يتم اختيار  

لنا ف الشاشة   كتب القسم وحينها يتم النقر على الكتاب الذي نريد ليظهر
  نريد  الذي  الكتاب  عنوان ف مربع التحرير  الرئيسية للربانمج، أو نكتب

النتائج والنقر على الكتاب الذي نريد ف قائمة   نستعرض مث عنه البحث
ج، وعندها يتم تصفحه ابستخدام للربانم  الرئيسية   الشاشة   ف  لنا   ليظهر   النتائج 

 لربانمج واليت تظهر هبذا الشكلاألسهم املوجودة ف القائمة الرئيسية ل
       

وعند النقر على خيار )بطاقة الكتاب( تظهر لنا بياانت الكتاب على   -
  الكتاب، املؤلف، الناشر، الطبعة، اتريخ الطبعة، عدد  )اسمالنحو اآليت: 

   ء( األجزا
ف القرآن الكرمي، ف  )حبثف قائمة )حبث( توجد اخليارات اآلتية  (4

ف النصوص، ف العناوين، ف التعليقات، ف الرتاجم، ف  الكتاب احلايل،  
بياانت الكتب واملؤلفني، ...( ويتم البحث ف هذه اخليارات على النحو 

 اآليت: 
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 الكرمي:  القرآن ف  البحث -أ
 :اآليت حوالن ىعل  البحث إجراءات  وتتم
 عليه بزر املاوس األيسر. ونضغط الكرمي القرآن ف البحث خنتار ✓
  ف   عنها البحث نريد  اليت الكلمة سيظهر الذي التحرير  مربع ف نكتب  ✓

البحث اليت حصلنا   نتائج  نستعرض  ( مثEnterنضغط)  مث  الكرمي  القرآن
تعرض أعلى لعليها واليت تظهر أسفل الشاشة الرئيسية فيتم النقر عليها 

(الذي نعمل عليه أو إىل أي  Wordالشاشة ويتم نسخها إىل ملف )
تائج أيضاً تعرض علينا ف أعمدته رقم اآلية ورقم السورة مكان آخر وف الن

   وامسها.
 )البحث ف الكتاب احلال( وبنفس تلك اخلطوات يتم البحث ف خيار 

 والعناوين والتعليقات: ف النصوص البحث -ب
 ات البحث على النحو اآليت:إجراءوتتم 
 عنها.   البحث نريد اليت الكلمة  أو النص نكتب ✓
، العناوين، التعليقات( ابلضغط )النصوص الذي نريده    خنتار نوع البحث ✓

 اخليار. بزر املاوس األيسر على الدائرة اليت تسبق 
القسم  حندد مث األقسام اليت نريد البحث فيها الستعراض نتحرك مث ✓

 ابلنقر عليها بزر املاوس األيسر. كلها  اجملموعة اروخنت املطلوب 
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الربانمج ابلنقر   كتب  مجيع خنتار كتب املكتبة  مجيع ف البحث أردان وإذا ✓
  نريد  اليت الكلمة  على ( Enter) نضغط  مث على زر املاوس األيسر،

عنها، أو نضغط بزر املاوس األيسر على منظار البحث املوجود   البحث
 مة اليت نبحث عنها. العبارة أو الكل حتت 

تظهر لنا النتائج أسفل الشاشة ليتم  مث البحث ينتهي حىت ننتظر ✓
ها ابلنقر عليها وتظهر ف أعلى الشاشة كما ستظهر ف أعمدة  استعراض

 جزء. أي وف صفحة الكتاب  النتائج أسفل الشاشة رقم
 وننـزل  ملف قائمة  على اضغط  النص  على حيتوي  الذي  الكتاب  ملعرفة ✓

 الكتاب، ومؤلفه  اسم  وسيعطينا  عليه  ونضغط  الكتاب   بطاقة  إىل  ابلسهم
  أخرى. ومعلومات 

 التعليقات: أو  العناوين  أو النصوص ف  البحث خيارات
 مخسة ،معاً  عبارات  عشرة على تتيح انفذة البحث إمكانية البحث ✓

 مبثال: ذلك  ، ويتضح«أو» عبارات  ومخسة  ،«و» عبارات 
  ال  هللا   سخط  من  ابلكلمة  ليتكلم  العبد  إن»  حديث  عن  نبحث  أردان أن لو   

 أن   نريد  فقد  أبسا«  هبا  ىير   ال»  رواية  وف  جهنم«  ف  هبا  يهوي  ابال  هلا  يلقي
 عن: نبحث

  كال   توفر من بد ال أي .«ومبعامل » «هللا سخط»و «ابلكلمة يتكلم» -
 النتيجة.  ف اجلملتني
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 من بد ال أي «أو» لمبعام « أبسا هبا  يرى ال» أو «ابال هلا يلقي ال» -
 . النتيجة ف اجلملتني من أي وجود

  ونكتب «أو» لتبويب تقلونن ،«و» معامل ف اجلملتني هاتني فنكتب
 البحث.  زر نضغط مث األخريني اجلملتني

أن   أبس فال منفردا، «أو» أو «و» مبعامل البسيط البحث أردان إذا ✓
  أو  له نلتفت ال رغافا الباقي  ونرتك مثال «ومعامل » ف نريد  ما نكتب

 العكس.
 تبمعامالت، نك  أية   دون  «هللا  سبيل  ف»  مجلة  عن  مثال  إذا أردان البحث ✓

 حبث. مربع، ونضغط أي ف اجلملة
  مرتبة،   اجلمل  عن  نبحث  أن  ميكننا   «و»  معامل  ابستعمال   نبحث  عندما ✓

 اجلمل عن يبحث الربانمج فإن مرتبة كلمة  أمام( √) عالمة وضعنا إذا
 كانت.  كيف   عنها يبحث وإال عليه هي لذيا ابلرتتيب

(  √)  المةع  وضعت  إذا(  م)  رمز  البحث  مربعات   من  مربع  كل  يوجد أمام ✓
  مطابقا،   حبثا   الكلمة  هذه  عن  تبحث   أن   تريد  أنك   فمعناه   امليم   هذه  أمام
 بدون تطابق.  البحث تريد  أنك  فمعناه( √) عالمة حذفت وإن
  اهلمزات  بني  الفروق )جتاهل خيار  على( √) عالمة إببقاء  ينصح  ✓

 .  هامة نتائج نفقد ال لكي ،(وحنوها
ارات أخرى تسهل عملية البحث كما حيتوي الربانمج على نوافذ أخرى وخي

واحلفظ، ومبجرد ممارسة الباحث للربانمج يتعرف على كثري من مميزاته وطريقة  
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يوجد ف أحد نوافذ الربانمج ف الشاشة الرئيسة التعامل معها، كما أنه 
 مساعدة( ويوجد فيها شرحاً حول كيفية استخدام الربانمج. )
 
 

 :الطالبة  عزيزيت الطالب عزيزي
املكتبة الشاملة وطبقا اخلطوات اليت مت شرحها ف هذه الوحدة   بتصفح قوما

اليت مت إعدادها ف ف البحث عن مفردات فصول ومباحث عنوان اخلطة 
 و التعليقات.الوحدة الثالثة، سواء ابلبحث ف النصوص، أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط
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 اإلنرتنت ودوره ف خدمة البحث العلمي: 
 : اإلنرتنت تعريف 

 عدة تعريفات من أمهها أنه: يعرف اإلنرتنت ب
 
 
 
 
 

 العلمي:  البحث ف  اإلنرتنت استخدام جماالت
 :جماالت عده ف العلمي اإلنرتنت ف البحث يستخدم

 .البحث مبوضوع متعلقة سابقة دراسات  عن البحث (1
 . البحث مبوضوع تتعلق معلومات  نع البحث (2
  اليت   الدولة  خارج  أحياانً   آخرين  ابحثني  مع  املعلومات   تبادل  أو  االشرتاك (3

 . الباحث فيه يوجد
 . البحث مع احملكمني أو املبحوثني  واستباانت   استمارات   واستقبال  إرسال (4
 
 
 

 حول األجهزة مباليني املتصلة العاملية الشبكات من جمموعة عن عبارة
 املعلومات تنقل واليت الضخمة، الشبكات من جمموعة لتشكل العامل،
 دائمة معلومات وتتضمن املختلفة، العامل دول بني فائقة بسرعة اهلائلة

  التطور.
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 حمركات البحث ف اإلنـرتنت:  فـي البحث
 مواقع خالل من متوفرة جمانية امجبر  عن عبارة البحث أبهنا  حمركات تعرف 
 أو   خاصأش  أو  معلومات   عن  البحث  للمستخدم  تتيح  اإلنرتنت  على  خاصة
 .املختلفة اإلنرتنت مصادر ضمن حمددة ملفات 
 واملفردات التعبريات  برصد  اآللية الفهرسة على احملركات  هذه  وتعتمد

 .  اإلنرتنت مصادر ف املنشورة املعلومات  ف  الواردة املفتاحية والكلمات 
 (.Keyword's)  املفتاحية الكلمات  ابستخدام  فيها البحث ويتم

واليت تعنينا كثريا ف موضوعنا احلايل حمرك  البحث ومن أهم حمركات 
 ( googleال)

 ( على النحو اآليت: googleالبحث ف حمرك) وتتم طريقة
 ف أساسيني عنصرين ( ستجد أن هناكgoogleعند فتح صفحة ) -1

 .البحث وزر البحث مربع ومها حثالب مواقع
(  فتاحيةامل  الكلمات   من أكثر  أو كلمة البحث)  استعالمك  إبدخال   قم -2

 . أدانه الصورة ف كما  النص مربع داخل  عنه تبحث ما تصف اليت
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  لبدء ( Enter) مفتاح على اضغط  أو ( Search)  البحث زر  انقر -3
  تطابق  اليت  الويب ت بصفحا قائمة  ابسرتجاع  البحث موقع البحث وسيقوم

 .استعالمك 
  نتائج  عناوين نيب من إليه الدخول املراد العنوان أو  االرتباط على انقر -4

 .تريد اليت الصفحة إىل الدخول مباشرة ليتم البحث
 املتقدم: نصائح ف البحث

  سوف .( School) مثالً  حرفياً  الكلمة نفس أردت  إذا).(   استخدم (1
 . مثالً ( Schools) ف يبحث ولن الكلمة هذه ف فقط يبحث

 .االستطاعة قدر البحث بتضييق ترغب كنت  إذا(  -) استخدم (2
 . and أو( وَ ) من بدالً )+(   ماستخد (3
 .كلمتني  بني للجمع(  and) استخدم  (4
 .   الكلمتني إحدى عن للبحث(  or) استخدم (5
 .أخرى وإلغاء كلمة  عن للبحث(  not) استخدم (6
 ". االبتدائي "معلمو مثل جاورتنيمت كلمتني  عن للبحث" "   استخدم (7
 .مجلة عن للبحث) (   استخدم (8

 .البحث ف دائماً  اهلهاجت يتم( a، an، the) الكلمات 
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 من أمثلة املواقع البحثية اليت ختدم الباحث العلمي: 
يوجد كثري من املواقع اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت واليت هتتم بعرض  

ختدم الباحث ف مسريته العلمية ابتداء   الرسائل والدورايت العلمية اليت
، ومرورا ابالستفادة من ابختيار العنوان، والتعرف على الدراسات السابقة

الرسالة العلمية،  طريقة البحث العلمي ومنهجيته والسري فيه، واالقتباس من 
 وانتهاء بطريقة التصميم واإلخراج النهائي للرسالة العلمية. 

لك: أحدمها للمكتبة الرقمية جلامعة أم القرى ف وسنعرض هنا مثالني على ذ
ركز الوطين للمعلومات ابجلمهورية  اململكة العربية السعودية، والثاين للم

 اليمنية، وذلك على النحو اآليت:
 ف جامعة أم القرى ابململكة العربية السعودية:ية املكتبة الرقم  -1

، واليت كان  ـه1423/ 15/8بتاريخ االثننيأنشئت املكتبة الرقمية ف يوم 
 من أبرز أهدافها: 

 منشورات،  علمية، لرسائ)اجلامعة    متتلكها  اليت  املعلومات   مصادر  رقمنة (1
 .اجلامعة( مطبوعات  مؤمترات، أوراق علمية، جمالت 

 خالل من اإللكرتونية املعلومات مصادر إباتحة اجلامعة منسوِب خدمة (2
 . اإلنرتنت شبكة

  إلكرتونية  وسائط على معلومات، مصادر من اجلامعة متتلكه ما  حفظ (3
 . هاعلي اإللكرتونية  املعاجلة وإجراء ونقلها اسرتجاعها ميكن
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 مكتبة إىل الذهاب  دون مكان أي من املستفيد إىل املعلومة إيصال (4
 .اجلامعة

 الرقمية:  املكتبة حمتوايت
 حتتوي املكتبة الرقمية جبامعة أم القرى على اآليت:

 لبعض اجلامعات والتابعة القرى، أم امعةجل  العلمية التابعة الرسائل (1
 .والعربية السعودية

 (. القرى أم امعةج مقاالت ) العلمية الدورايت  (2
 مطبوعات املؤمترات، الندوات، العلمية، )األحباث  العلمية الكتب (3

 .اجلامعة(
 . امليكروفلم( املصورة، ،)األصلية املخطوطات  (4
 تصويرها  ومت  القرى  أم  جامعة  ف  تأقيم  اليت  واملؤمترات   )الندوات   امللتميداي (5

 . ابلفيديو(
 م القرى:طريقة البحث ف املكتبة الرقمية جبامعة أ

 الرقمية جبامعة أم القرى على النحو اآليت:تتم إجراءات البحث ف املكتبة 
يتم فتح املوقع اخلاص ابملكتبة الرقمية من خالل رابط املوقع وهو:  -1

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library  

https://uqu.edu.sa/lib/digital_library
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 التالية:  لتظهر لنا الصفحة

و عنوان البحث الذي نريد البحث فيه  نكتب كلمة من عنوان البحث أ-2
 كما هو موضح ف الصورة أعاله.   البحث( )كلمةف خانة  

 اآلتية: البحث ف( اخليارات خانة )يوجد ف -3
 ل جامعة أم القرى. رسائ ▪
 رسائل اجلامعات السعودية. ▪
 املخطوطات. ▪
 اجملالت. ▪
 الكتب واألحباث. ▪

ار أحداها إىل أن ينتهي البحث مث ننظر ف النتائج اليت حصلنا عليها وخنت
وأنخذ منها ما يفيدان ف موضوع البحث، أو جتاهلها إن مل ختدمنا ف البحث،  
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وهكذا نفعل ف كل خيار من خيارات   مث خنتار اخليار الثاين ويتم البحث فيه
 خانة )البحث ف(. 

طة( خيار )البحث ف( املوجود ف اخلانة  بواسالبحث  )الثالثة  تقيد اخلانة    -4
 الثانية، وتوجد فيه اخليارات اآلتية:  

 العنوان. ▪
 املؤلف.  ▪
 الرقم. ▪

ونستخدم هذا اخليار بعد حتديد اخليار ف اخلانة الثانية )البحث ف( مث حندد  
( إال إذا  )العنوانبواسطة( وغالبًا ما يفضل خيار  )البحثعد ذلك خيار ب

وضوع عن طريق مؤلفه، أو رقم الرسالة إذا كانت معلومة كنا نبحث عن امل
 لدينا سلفاً. 

 مثال تطبيقي: 
 ت عنوان )احلوار( البحث عن رسائل علمية حت

 نكتب كلمة )احلوار( ف خانة كلمة البحث.  -1
 نة )البحث ف( ف )رسائل جامعة أم القرى(حندد اخليار ف خا -2
 خنتار البحث بواسطة)العنوان(  -3
 ( من لوحة املفاتيح. Enterنضغط على ) -4



 

 

 ( املكتبة اإللكرتونية واإلنرتنت ودورمها ف البحث العلمي)اخلامسة  الوحدة

206 

تظهر لنا نتائج البحث ابللون األمحر ويوجد بني قوسني عدد النتائج،  -5
العناوين اليت مت العثور عليها، كما هو موضح ف الصورة أدانه.  ومن مث يسرد  
 ( نتيجة. 23ج حبثنا عن )احلوار( فقد بلغ عددها )وابلنسبة لنتائ

لنا عليها توجد اخليارات  حتت كل نتيجة من نتائج البحث اليت حص-6
 - امللخص العرِب  -مقدمة الرسالة  -غالف الرسالة  -املختصر  )النص اآلتية:  

 فهرس احملتوايت( كما هو موضح ف الصورة أدانه.  -األجنيبامللخص 
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 لنقر بزر املاوس األمين على أية خيار منها ليظهر النص املطلوب.يتم ا-7
 
 

 الطالبة:    عزيزي الطالب عزيزيت
قوما بتصفح موقع املكتبة الرقمية جلامعة أم القرى على الويب حبسب ما 
درستما من اخلطوات، واحبثا عن الدراسات السابقة اليت تفيد ف موضوع  

 حدة الثالثة.  البحث الذي مت إعداد خطته ف الو 
 
 
 

 نشاط
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 البحث ف موقع املركز الوطين للمعلومات ابجلمهورية اليمنية:  -2
  وله  اجلمهورية رائسة  يتبع  مؤسسي حكومي جهاز للمعلومات  لوطينا املركز

  وقد  املعلومايت، اجملال ف الدولة سياسة  بتنفيذ  وخيتص االعتبارية شخصيته
 . م1995 نةلس ( 155)رقم   اجلمهوري القرار مبوجب املركز أنشئ

 للمعلومات   متكامل  وطين  نظام  وإدارة  وتطوير  بناء  إىل  الوطين  املركز  ويهدف
  ضمن  بينها  فيما وينسق املختلفة، القطاعات  ف املعلومات  مراكز بني  طيرب

 االهتمام وأصحاب  للدوائر البياانت  توفري خالهلا من يتم وطنية شبكة
 . القرار وصانعي

عديد من  لتحقيق خاصة أولوية  املركز عطيي الرئيسي اهلدف  هذا إطار  وف 
 العلمي اإلنتاج يعوتشج دعم» :األساسية ومن ضمن هذه املهام املهام

 واملراجع املعلومات  على احلصول ف والدارسني الباحثني  ومساعدة واملعرف
  اجملاالت  خمتلف ف والدراسات  البحوث  أبعمال للقيام إليها  حيتاجون اليت

 « .والتطبيقية النظرية
  علمية  رسالة  آالف  10 أكثر من على االطالع املستخدمني وإبمكان 

 اجملاالت   خمتلف   ف  الباحثني  قبل  من  املركز  ف  إيداعها  مت (  ودكتوراه   ماجستري)
 اليت  البياانت   وقواعد  الرقمية  الكتب  من  اآلالف  عشرات  جانب  إىل  العلمية،

 . والدولية احمللية  البياانت  قواعد ف البحث خدمة توفر
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 طريقة البحث ف املكتبة الرقمية للمركز الوطين للمعلومات:
ة الرقمية للمركز الوطين للمعلومات حبسب عملية البحث ف املكتبتتم 

 اإلجراءات اآلتية:
 يتم فتح موقع املكتبة من خالل الرابط اآليت:   -1

nic.info/db/studies-http://www.yemen/ 
 لتظهر لنا الصفحة اآلتية: 

الذي نريد البحث فيه، واجملاالت اجملال  حبسب البحث/فحنقوم ابلتص -2
آاثر، إحصاء، إدارة، إعالم، اقتصاد، بيئة، اتريخ، معلوماتية،  »املتوافرة هي:  

  سياسية، طب  وتعليم، رايضة، زراعة، سياحة، علوم جغرافيا، دين، تربية
وآداب، حماسبة،   نفس، علوم، لغات  اجتماع، علم صحية، علم وموعل 

 «هندسة، قانون، فلسفة

http://www.yemen-nic.info/db/studies/
http://www.yemen-nic.info/db/studies/
http://www.yemen-nic.info/db/studies/
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اختيار اجملال تتاح لنا انفذة للبحث ف قاعدة بياانت الدراسات  بعد -3
 واألحباث على النحو اآليت: 

 البحث ف قاعدة البياانت 

  :ةعنوان الرسال
  :الباحث

  :املستوى العلمي
  :اللغة

  :اتريخ االقرار
  :الرقم املكتيب

 تفريغ الحقول  بحـــث
 

يتم البحث بواسطة أحد خيارات البحث السابقة، ويفضل البحث عن -4
طريق اخليار األول )عنوان الرسالة(، فنكتب العنوان كامالً أو جزءاً منه، ويتم  

ديدة سواء تلك اليت نبحث عنها  الضغط على زر )حبث( لتأيت لنا نتائج ع
 أو قريبة منها.  

الرسائل اليت ظهرت لنا    أو  الرسالة  نعنوا  على  األمين  املاوس  بزر  النقر  يتم-5
ويتم حتميل الصفحة املطلوبة اليت تعطينا  حدة على كل  ف نتيجة البحث

 خالصة البحث ف املوضوع الذي مت النقر عليه. 
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 مثال تطبيقي: 
 مهارات التنمية الذاتية( البحث عن عنوان )

 تية: النافذة اآليتم البحث ابختيار جمال )تربية وتعليم( لتتاح لنا  -1
 البحث ف قاعدة البياانت 

 مهارات التنمية الذاتية :ةعنوان الرسال
  :الباحث

  :املستوى العلمي
  :اللغة

  :اتريخ االقرار
  :الرقم املكتيب

 تفريغ الحقول  بحـــث
ف خانة عنوان الرسالة: مهارات التنمية الذاتية، مث ننقر على زر  نكتب  -2

 أدانه. جة املوضحة ف الصورة )حبث( لتظهر لنا النتي
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 يتضح من خالل الصورة أعاله أن النتيجة اليت حصلنا عليها هي:-3
ومستوى  االسالمية الرتبية ملعلم الذاتية التنمية مهارات : الرسالة عنوان

 ابليمن العاصمة أمانة ف الثانوية ابملدارس الطالب  مع ممارستها
 قاسم علي سرحان   حممد: الباحث

 دكتوراه : العلمي ىاملستو 
 مالاي  جامعة: اجلامعة

 ماليزاي : البلد
 العربية: اللغة
 م 2010:اإلقرار اتريخ 
 7264:املكتيب الرقم
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 2011:اإليداع اتريخ 
ة لتنفتح صفحة جديدة فيها  يتم النقر بزر املاوس األمين على عنوان الرسال-4

 :بياانت الرسالة السابقة مضافاً إليها سطراً مكتوابً فيه اآليت
 الرسالة ملخص لتحميل  هنا انقر: الرسالة ملخص

  لتحميل هنا يتم النقر أو الضغط بزر املاوس األيسر على مجلة )انقر-5
 (.  wordالرسالة( ليتم حتميل امللخص ف ملف ) ملخص

 
  احلضور  عرب اجلامعية للرسالة  الكامل النص على االطالع  نميك :مالحظــة

 ( املركز مكتبة) املركز مقر إىل املباشر
 
  

 :  الطالبة  عزيزيت الطالب عزيزي
  درستما  ما حبسب الويب على املركز الوطين للمعلومات  موقع بتصفح قوما
عن الدراسات السابقة اليت تفيد ف موضوع البحث  واحبثا اخلطوات، من

   .الثالثة الوحدة ف لذي مت إعداد خطتها
 
 
 
 

 طنشا
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 الوحدة اخلامسة:  مراجع
اورات ف مناهج البحث ف علم املكتبات احمل ،عزيزشعبان عبد ال، خليفة -1

 م.1998الدار املصرية اللبنانية،    :القاهرة  ،واملعلومات
 م 1988 الرايض: دار املريخ، ،مناهج البحث ف علم املعلومات واملكتبات ، أمحد، بدر -2
  م1996املكتبة األكادميية،  :القاهرة ، أصول البحث العلمي ومناهجه ،أمحد ،بدر -3
معجم املصطلحات العلمية ف علم املكتبات والتوثيق   ،مفتاح حممد  ،دايب -4

 م1995 الدار الدولية للنشر والتوزيع،  :القاهرة  ،واملعلومات
 ،واملعلومات الكتب واملكتبات: املدخل إىل علم املكتبات ،قنديلجي، عامر -5

 م1979 دار احلرية للطباعة،  :بغداد
 التعليم، تكنولوجيا ومستجدات ليميةالتع الوسائل عبدالعزيز، الشرهان، مجال -6

 .م2001  احلميضي،  مطابع  الرايض:
مي عسريي، انصر بن حممد انصر، دور املواقع اإللكرتونية ف خدمة البحث العل -7

ة انيف العربية للعلوم األمنية، رسالة لدى طلبة برامج الدراسات العليا ف جامع
لعلوم األمنية: الرايض، ماجستري غري منشورة، جامعة امللك انيف العربية ل

 م2013
 ف ودورها "اإلنرتنت" للمعلومات العاملية الشبكة عبدالعزيز، بن الشرهان، مجال -8

 الرايض، جامعة مبدينة سعود امللك جامعة طالب العلمي لدى البحث تعزيز
 م2002التعليم،    وتكنولوجيا وسائل  الرتبية، قسم  سعود، كلية  لكامل

 جامعة وخدماهتا، وأنواعها ودورها مفهومها:  تاملكتبا حممد، هبه خليفة، -9
  http://www.alyaseer.net حلوان،

ية السعودية، موقع الويب للمكتبة الرقمية جبامعة أم القرى ابململكة العرب -10
sa/lib/digital_libraryhttps://uqu.edu.   

موقع الويب للمركز الوطين للمعلومات ابجلمهورية اليمنية،  -11
studies/nic.info/contents-http://www.yemen/  

http://www.alyaseer.net/
https://uqu.edu.sa/lib/digital_library
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/
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 على أن:  الوحدة أن يكون قادراً  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 يعرف تقرير البحث. (1

 يسرد شروط إعداد تقرير البحث. (2

 .البحث تقرير مكوانت  يعدد (3

 مكوانت  كتابة  ف يستخدمها اليت والطرق اإلجراءات  يبني (4
 .البحث تقرير

 .البحث كتابة  ف واملختصرات المات الرتقيم ع استخدام جييد (5

 .واملراجع دراملصا معلومات  توثيق ف العامة القواعد يذكر (6

 يذكر أمثلة على مناذج املالحق اليت حتتاجها بعض البحوث. (7

يعد تقريرًا عن التزام بعض الباحثني بكتابة تقرير البحث ف  (8
 العلمية. الرسائل 
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سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على
سوف نتعرف ف
:هذه الوحدة على

ثالبحتقريرتعريف ثالبحتقريرتعريف

حثشروط إعداد تقرير البحثشروط إعداد تقرير الب

مكوانت تقرير البحثمكوانت تقرير البحث

املعلومات التمهيديةاملعلومات التمهيدية

املنت أو النصاملنت أو النص

الشكل العلمي للمنتالشكل العلمي للمنت

الشكل الفين للمنتالشكل الفين للمنت

قواعد توثيق املصادر
واهلوامش

قواعد توثيق املصادر
واهلوامش

املالحقاملالحق
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 تقرير البحث:تعريف 

 :على (البحث تقرير) عبارة تطلق
 
 

  األجزاء  إن بل البحث، تقرير وبني البحث خمطط بني وثيقة  عالقة هناكو 
 خمطط منها يتكون اليت نفسها هي تكون تكاد البحث تقرير من األوىل

 الفعلي الواقع مع يتفق مبا املالئمة التعديالت  الباحث جيري حيث البحث،
 اليت األدوات  البحث خمطط ف الباحث تناول ما اإذ فمثال للبحث،

 مت اليت األدوات  إىل يشري لبحثا تقرير فإن املعلومات، جلمع سيستخدمها
 .  وهكذا ..  فعالً  استخدامها

   :البحث  تقرير إعداد شروط
 :يلي كما   البحث تقرير  كتابة  ف حمددة بقواعد االلتزام ينبغي

 الفصل، من اهلدف توضح  موجزة مبقدمة فصل كلالباحث   يبدأ أن -1
 . حمتوايته أهم وتستعرض

 .البحث أجزاء بني املنطقي التسلسل مراعاة -2
 التقرير فهم يسهل حىت املتكلفة، غري املباشرة البسيطة الصياغة مراعاة -3

 . عناء دون

 كتابة تقرير البحث 

 نشاطاته حصيلة يتضمن والذي الباحث، يعده الذي النهائي التقرير
 . البحث إليها توصل اليت النتائج ذلك ف مبا
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 قمت) قول من بدالً  فمثالً  املتكلم، وليس الغائب، أسلوب  استخدام -4
 (. املعلومات  جبمع الباحث )قام عبارة تستخدم ،(املعلومات  جبمع

  سيقوم " ةعبار  من بدال فمثال املاضي، الفعل صيغة إىل األفعال حتويل -5
 يعاد البحث، خطة تضمنتها اليت" االستبيان  أداة بتصميم الباحث
  أداة   بتصميم  الباحث  قام: "  التايل  النحو  على  البحث  تقرير  ف  صياغتها 
 ". االستبيان

  لو  فمثال البحث، خطة إعداد عند عروفةم تكن مل اليت التفاصيل إضافة -6
  التقرير  فإن  الباحث،  يتوقعها  اليت  الصعوابت   إىل   اإلشارة  املخطط  تضمن
 .  فعال واجهها اليت الصعوابت  يفصل

 . واملطبعية واإلمالئية، اللغوية، األخطاء من التقرير تنقيح -7
  متعارف  هو حسبما صحيح بشكل الرتقيم عالمات  كتابة  على احلرص -8

 . اخل. .. عليه

 :البحث تقرير مكوانت
 :هي رئيسة أقسام أربعة من  عادة  البحث تقرير يتكون
 املعلومات التمهيدية. أواًل: 
 . (النظري اإلطار) املنت أو النصاثنياً: 
 . واملراجع املصادر اثلثاً: 
  .املالحق: رابعاً 
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 وسيتم بياهنا وتوضيحها على النحو اآليت: 
 :التمهيديةاملعلومات  أواًل:

وهذا اجلزء األول من البحث أو األطروحة تنعكس فيه جوانب افتتاحية  
 ابآليت:  ومفتاحيه مهمة تنعكس

 صفحة العنوان: .أ
املؤسسة اليت ينتمي إليها الباحث،   الكلية أو وتشمل على اسم اجلامعة أو 

 لعنوان.  ويكون املوقع هذه املعلومات ف اجلهة العليا اليمين من صفحة ا
ن وجد ويكون  إأو األطروحة الرئيسي وحتته العنوان الثانوي،    مث عنوان البحث

الصفحة، مرتفعة قلياًل إىل األعلى، مث يلي   موقع هذه املعلومات ف وسط
 . هجناز البحث ومكانإللباحث مث اتريخ  االسم الكاملذلك 

،  واألطروحات اجلامعية  ابلنسبة للرسائلوقد تذكر بعض املعلومات اإلضافية  
بات الرسالة والشهادة، وكذلك ابلنسبة لبحوث املؤمترات والندوات مثل متطل 

 ر ومكانه. العلمية، كتاريخ املؤمت
والرسائل اجلامعية ترتك صفحة اثنية بعد صفحة العنوان    األطروحات ف حالة  

 ساتذة املشرفني واملناقشني.لكتابة أمساء األ
فحة صإىل ختصيص حيث حيتاج بعض الباحثني  ،صفحة اإلهداء .ب 

، أو للجهات املستفيدة األطروحة لشخص قريب عزيز  إلهدائه البحث أو
  .من البحث 
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  فيها   يقدم  منها   جزء  أو   صفحة  عن  عبارة  وهي  والتقدير،  صفحة الشكر .ج
 املعلومات له وقدم سانده، من وكل ألساتذته،  وتقديره شكره الباحث

 .البحث إجناز من مكنته اليت والتسهيالت 
، وتشمل قائمة على عناوين األقسام والفصول اخلاصة توايتقائمة احمل .د

ويفضل ليت وردت فيها تلك األقسام،  ابلبحث مع ذكر أرقام الصفحات ا
أن تكون قائمة احملتوايت تفصيلية حبيث تشمل كافة األقسام  البعض

الرئيسية والثانوية والفرعية للبحث أو األطروحة، حىت وأن غطت مثل 
 دة. حات عهذه املعلومات صف

فكثريًا ما تشمل البحوث  قائمة األشكال والرسومات واجلداول، .ه
ة على جداول إحصائية وبيانية ورسومات وخرائط  والرسائل اجلامعي

البحث، فمن املفضل أن ترتب هذه   توضيحية ملعلومات وأشكال 
صفحة  مستقلة تلياألشكال والرسومات واجلداول ف قائمة بصفحة 

 ينها وأرقام الصفحات اليت وردت فيها. عناو  احملتوايت، لتوضيح
 هبا:، واملقصود  ثملخص البحأو كما يسمها البعض    خالصة البحث، . و

حتديده   من ابتداءً تقرير مقتضب وقصري عن أهم ما قام به الباحث، 
للمعلومات، ومن مث وصوله إىل   البحث، وحىت حتليله ملشكلة

 االستنتاجات املطلوبة. 
 . ربية واللغة االجنليزيةة العويكتب امللخص ابللغ
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 مالحظة:
   اخل ...،4 ، 3 ، 2 ،1 ةمتسلسل  أرقاماً  تعطى ال التمهيدية الصفحات  هذه
 ج، ب، أ، األجبدية احلروف من ارمز  اصفحاهت من صفحة لكل يوضع بل
  كلمن،   حطي، هوز،  أجبد،  الكلمات  منها  تتكون اليت. اخل... و،  هـ، د،

 .ضظع ثخذ، قرشت، سعفص،

 (. النظري اإلطار)  املنت أو النص اثنياً:
وسع، وحصيلة جهد األكرب واأل الرسالة،البحث، أو  اجلزء منويعترب هذا 

مجع  الباحث ف مجع املعلومات من مصادرها املختلفة، وعرب أدوات 
  للباحث. املتاحة  املعلومات 

فين واجلانب الوعلى قدر أمهية هذا اجلزء العلمية، كذلك تربز أمهية الشكل 
فيه؛ كونه مكمل وحمسن للجانب العلمي؛ لذا البد من بيان اجلانبني على  

 النحو اآليت:
 : اجلانب العلمي: أوالً 

ويشمل املنت أو النص ف اجلانب العلمي على أقسام وجوانب خمتلفة هي  
 : كاآليت

 :  ويشمل: األول القسم
 .مقدمة -أ

 .البحث وتساؤالته مشكلة -ب 
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 .البحث فروض -ج
 .البحث أمهية -د
 .البحث دافأه -ه
 منهج البحث.  -و
 أدوات البحث. -ز
 جمتمع البحث وعينته.  -ح
 .البحث حدود -ط
 الدراسات السابقة. -ي
 .البحث مصطلحات  -ك

 إما: ويشمل  النظري،  اإلطار: الثاين القسم
  حيث  والدراسات، للبحوث  تقسيم وأوسع أكرب هي واليت: األبواب  -1

 احدو  فصل من أكثر أي  فصول، على البحث أبواب  من ابب  كل  يشتمل
 .عادة
 الفصول من عدد إىل البحث تقسيم يعترب : واملباحث  الفصولأو  -2

 فصل كل  يغطي حيث  البحث، تقرير كتابة  ف ومناسب مفضل أمر املناسبة 
 عرب عادة، البحث منت معلومات  وتتسلسل. املوضوع  جوانب من جانباً 

 البعض بعضها الفصول تلك  تكمل حبيث  عليها، سيشتمل اليت الفصول
 .مفهوم منطقي تسلسل بشكل واملعلومات  األفكار فيها وتنساب  ر،األخ
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، كما يندرج حتت املباحث  املباحث  من  عدد  على  عادة  فصل  كل  ويشتمل
 الفصل معلومات  عليها تتوزع أن املفروض من واليتعددًا من املطالب، 

 .الواحد
 ،البحوث   من  واحدا  نوعا  يعين  ال  اجلامعية  والرسائل  لبحثل  تقسيموهذا ال

  أو  نظرية،  أساسية  أو ميدانية أو واثئقية  كانتأ سواء  األنواع، كافة  يعين بل
 .  تطبيقية
فى بتلك األبواب أو الفصول اليت تلم مبوضوع الدراسة إذا كان  ويكت

فصوالً البحث نظرايً، بينما يضاف لتلك األبواب أو الفصول النظرية أبواابً أو  
اً كما ف القسم الثالث والرابع أخرى إذا كان البحث ميدانيًا أو تطبيقي

 التاليان. 
الدراسة   إجراءات: اً( كان البحث ميدانيًا أو تطبيقي  )إذا الثالث  القسم

 :  وتشمل امليدانية،
 . الدراسة وعينة البحث، جمتمع حتديد -أ

 .البحث أدوات  -ب 
 . النتائج وحتليل لعرض اإلحصائية األساليب -ج

 :ويشمل البياانت، وحتليل عرض:  الرابع القسم
 . البيانية والرسوم اجلداول -أ

 .تظهرها اليت املؤشرات  على  والتعليق البياانت، مناقشة -ب 
 : وتشمل اآليت والتوصيات، النتائج : امساخل القسم
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   البحث: هبا خرج اليت العامة النتائج  -1
 أكادميي،   جامعي  حبث  أو  مؤمتر،  حبث  أو  كانت،  أطروحة  علمي،  حبث  فكل

  هبا  خرج اليت االستنتاجات  من موعةجم على يشمل أن جيب تطبيقي، أو
    .اجملمعة للمعلومات  حتليله خالل الباحث
  اجليد،  البحث نتائج ف الضرورية املواصفات  من جمموعة رتتوف أن وينبغي
 وهي فيه، املعلومات  مجع وأدوات  ومنهجه البحث أسلوب  عن النظر بغض

 :كاآليت
طريق   عن ضح،وا بشكل الباحث إليها توصل اليت اجلوانب تشخيص -1

 ذكر عن واالبتعاد املعلومات، هبا مجع اليت اتبعه واألداة الذي  املنهج
 .األساس هذا على تستند  ال اليت اجات االستنت

  تكون   فقد  سلبية،  تكون   أن  –بعضها  أو  كلها  -ابالستنتاجات   يشرتط  ال -2
سلبية   أخرى وجوانب ذكرها، إىل الباحث  حيتاج إجيابية  جوانب هنالك 
 . عنها نبيهالت حيتاج

  ف   املوضوعية  االستنتاجات واعتماد  ذكر  ف  والرتضية  اجملاملة  عن  االبتعاد -3
 .واالجيابيات  لبيات الس  طرح

 .منطقي بشكل متسلسل سردها يكون أن -4
وجتيب عن تساؤالت  وموضوعه،  عالقة مبشكلة البحث هلا  يكون  أن -5

  البحث.
أن  ه أي ف بداية حبث الباحث أن تنسجم مع الفرضيات اليت وضعها  -6

 -كلها أو بعضها  –من وجود عالقة اجيابية أو سلبية بني نتائجه يتأكد
 الفرضيات اليت استخدمها ف حبثه.  وبني الفرضية أو
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لرقمية اإلحصائية  أن جتمع ف هناية البحث ومبعزل عن حتليل املعلومات ا -7
أي أن ال تكون االستنتاجات داخل منت البحث وف الفصل   واإلنشائية،

املعلومات وإمنا تكون جممعة ومرقمة ومتسلسلة ف هناية   اخلاص بتحليل
 منت البحث أو ف فصل مستقل.

ال يزيد عن العدد املطلوب من ف ،أن يكون عدد االستنتاجات معقوالً  -8
وأن ال   ،واملستجدات اليت ظهرت ف البحثالباحث، بضوء فرضياته 

 افه.تقل عن العدد املطلوب الذي يفي أبغراض البحث وأهد
 . املشكلة حلل البحث يقدمها  اليت التوصيات-2
  االستنتاجات  بضوء  سردها، ضرورة  الباحث يرى اليت  واجلوانب النقاط هيو 

   إليها.  توصل اليت
 للتوصيات  ذكره  عند  االعتبار  بنظر  األمور  من  اً عدد  أيخذ  أن  الباحث  وعلى

 كاآليت:  هيو  املقرتحات  أو
  بشكل  وإمنا إلزام، أو أمر بشكل واملقرتحات  التوصيات  تكون  ال أن -1

  أو  ".....  النظر إبعادة  الباحث يوصي: "مثال  الباحث فيقول اقرتح
 ...."  على العمل الباحث "يقرتح

 ف وذكره الباحث به  خرج أكثر أو استنتاج على توصية  كل  تستند أن -2
 لكل توصية هنالك  تكون يشرتط أن وال. ابالستنتاجات  اخلاص القسم
حتتاج   ال  وقد  توصية،  من  أكثر  نتيجة واحدة  حتتاج  فقد  ا،هب  خرج  نتيجة
 . آلخر أو لسبب توصية  أية إىل النتائج بعض
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  ضمن  أي للتنفيذ، وقابلة معقولة واملقرتحات  التوصيات  تكون أن ينبغي -3
 ميكن اليت اإلمكاانت  أو  ابلبحث، املعينة للمؤسسة املتاحة  اإلمكاانت 

 . مستقبالً  له تتاح أن
حمددا   الباحث يكون التوصيات، وأن ف العموميات  منطق عن االبتعاد -4

  عدد  زايدة الباحث يقرتح" :القول عن كاالبتعاد  توصياته ف وواضحا
 العدد هو ما حيدد ينبغي أن بل....." املؤسسة أو القسم ف العاملني

 .واألرقام ابحلقائق العدد هذا مربرات  هي وما املطلوب،
  يبتعد  وأهدافه، وأن ومشكلته البحث عنوان مع التوصيات  تنسجم أن -5

   حبثه.  عن خارجة أمور ف اخلوض الباحث عن
  جتعل  اثنوية وموضوعات  حماور إىل التوصيات  يمتقس  املستحسن من -6

  موضوع  أو حمور كل  حيمل  حبيث كثرية  كانت  خاصة إذا حمددة، عناوين
 . املناسبة والتوصيات  االستنتاجات  من جمموعة  اثنوي

 . إبجرائها الباحث يوصي اليت املستقبلية بحوثمقرتحات لل -3
 جوانب من أكثر أو جانب مبعاجلة آخرين ابحثني بقيام الباحث يقرتح

  أو  املواضيع لتلك  يكن مللو و  حبثه، أثناء له ظهرت  ومشاكل ومواضيع
 . حبثه بطبيعة مباشرة عالقة املشاكل

 
 



 

 

 ( كتابة تقرير البحث  )السادسة   الوحدة

228 

 : الشكل املادي والفين للبحثاثنياً: 
م ابملظهر أو الشكل املادي للشكل النهائي للبحث، من الضروري االهتما 

ف تقوميه    سيؤثر ابلتأكيدذي  وإخراجه ابلشكل الفين املطلوب واملرغوب، وال
، أما أهم اجلوانب اليت شخاص املعنيني ابإلشراف والتقوميلدى القراء واأل

 فهي كاآليت:ف املنت والنص ختص الشكل الفين واملادي 
 عالمات الرتقيم:  -1

 مقاصد  وتفسري  املعاين،  لتوضيح  تستعمل  حمددة،  عالمات   استخدام  ينيع
 :استخدامها طريقة شرح مع ،اآليت اجلدول ها يتضمن الباحث،

 االستخدام الرمز  العالمة

 . النقطة

 .تعين الوقف •
، وما بعدها  متكاملة  مجلة  كتابة  من  االنتهاء   بعد •

 بداية جلملة جديدة، وفكرة جديدة. 
  ميثل أكثر  أو حرف بعد املستخدمة النقطة •

 أخرى مثل د. تعين )دكتور(  لكلمة اختصاراً 
  على ديث، احل ينتهي عندما النقطة  حتذف قد •

  جزء  أو  املبحث، أو الواحد الفصل مستوى
 . منهما متكامل

 ، فاصلة

 بني اجلمل اليت تتضمن معىن واحدا •
 بني اجلمل املعطوفة حىت ال تطول اجلملة •
 أو روفحب مرتبطني مقطعني بني للفصل •

  إال  أنه،  غري لكن،) :اجلمل مثل ربط  عبارات 
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 االستخدام الرمز  العالمة
 تستخدم مثل عندما خاصة( اخل....  أنه،
 جزأين. بني للربط واحلروف بارات الع

 عددها  يكون   والعبارات   األمساء  من  سلسلة  بني •
 املفهوم. مثل: ومن بنفس معنية  أكثر أو ثالثة
  إب،  عدن، السياحية  اليمنية احملافظات  أهم

 .احلديدة
  شخص،  إقامة عنوان متثل عبارات  بني للفصل •

  صنعاء،   :لمث  ذلك،  شابه  ما   أو  عمله،  حمل  أو
 .السنينة  حي  ،الستني شارع

 واملقاالت   ابلكتب  اخلاصة   البياانت   بني  للفصل •
  ف   إليها  يشار  اليت  األخرى،  املعلومات   ومصادر
 .اهلوامش ف أو البحث

فاصلة 
 ؛ منقوطة

 . بعد اجلملة للتوضيح •
فصل بني أجزاء اجلملة الواحدة حني  عند ال •

 .تكون العبارة املتأخرة سبباً أو علة ملا قبلها 

النقطتان 
 : تعامداتنامل

 (ذلك   مثال( أو )مثال)بعد كلمة  •
 ( منها)بعد كلمة  •
  ( يقول)، و(قال)بعد كلمة  •
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 االستخدام الرمز  العالمة
  كتابته   يريد ما يقسم أن الباحث حياول عندما •

 املوضوع نقسم أن نستطيع :فيقول أقسام إىل
 :هي أقسام ثالثة إىل

 هاتني مثل الستخدام جماالت أخرى وهناك •
  أو  ب كتا اسم كذكر املتعامدتني، النقطتني

  رئيسي  عنوان  فيها مقالة،  أو لبحث عنوان
:  اليمنية  اجلامعات  : ذلك  مثال اثنوي وعنوان
 . اوتطوره نشأهتا

  

 -   - شارحةال

  اعرتاضية  أو كلمة  عبارة  استخدام عند •
 :ذلك  لمثا توضيحية، 

  مهتمة   –  كلها  تكن  مل  إن-  العراقية  اجلامعات   معظم
 يقيةالتوث اإلجراءات  ف اآليل احلاسب إبدخال
 . ملكتباهتا

 ...  نقاط  3
حاجة   ال  حمذوف، كالم  وجودللداللة على  •

  مذكور  هو مبا االكتفاء بسبب به، لالستمرار
   اقتباس. أو كالم  من

عالمة 
 بعد السؤال ؟ االستفهام
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 االستخدام الرمز  العالمة
 عالمة

 للتعجب من مقولة معينة ال يتفق معها الباحث.  ! التعجب

 - الشرطة
 بعد األعداد ف أول السطر. •
سبقها من أفكار لة أو فكرة مغايرة ملا قبل مج •

 عند إضافة مجلة أضيفت للتوضيح. 

تان 
كس

ملتعا
ن ا

صلتا
الفا

 

 " " 

 ، "التنصيص أداة"  الكتاب  بعض  ويسميها
النص   أو وهناية احلديث بداية ف عادة كواننوت

  . العادية الكتابة بقية عن" قليالً  مرتفع بشكل
 ف اآليت: وتستعمل

   حرفيا. ونصوص  معلومات اقتباس على للداللة  •
  مفهوماً  أو مصطلحاً  معينة متثل عبارة حلصر •

 أداةالعبارة " ذكر عند أعاله ورد كما  خاصاً،
 ". التنصيص

 )   (  القوسان

 اء أو املدح.  لذكر عبارات التفسري أو الثن •
 لضم األرقام أو احلروف وسط السطر. •
  ما  وهلا الفصحى العربية ابللغة عبارة ورود عند •

  ذلك:  مثال األجنبية  العبارات  من ادهلايع
   ،(الكمبيوتر) احلاسب استخدام

  مثل: سكان  أخرى، بديلة بعبارة عبارة لتوضيح •
 (. احلضر) املدن
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 االستخدام الرمز  العالمة
  وذلك  البحث، ف املستخدمة األرقام حصر •

  للخلط حتاشياً  طباعية أو  كتابية   فنية سباب أل
 . أخرى إشارات  مع وااللتباس

القوسان 
تعمل لوضع زايدات مل ترد فيما اقتبس من وتس  ]  [  املركبان 

 كتاب أو غريه.  
 :املختصرات استخدام -2 
 البحث استخدام منت عنها ف التنويه بيت جيال وضوعات امل من 

  نوضحها   املستخدمة،  العربية  املختصرات   نم  حمدود  عدد  فهناك  املختصرات،
 كاآليت:

 املعىن املختصر
 . الدورية عدد ع
 ( ت للدوراي) السنة س
 (للكتب) الطبعة ط
 (. واملراجع للكتب) اجمللد مج

 ت .د
 اتريخ  دون

 (. النشر اتريخ  حيمل ال املصدر أو )الكتاب  

 ن.د
   انشر دون

 (. الناشر اسم حيمل ال  املصدر أو الكتاب )
 امليالد  قبل م.ق
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 املعىن املختصر
 امليالد  بعد م.ب 
 . اهلجرية السنة هــ
 . امليالدية  السنة م
 .آخره إىل  اخل

يستخدم الباحث خمتصرات أخرى فحينئذ وجب تنويهه عليها وعلى كما  
ما تقدم ف بداية البحث وحتديداً ف املعلومات التمهيدية قبل ذكره مللخص 

 البحث.
 :البحثعدد صفحات  -3

احلجم املقبول  اجلامعية عن صفحات الرسالةعدد  يزيد جيب أن ال
 تعليمات كتابة البحث أو رمسيًا ف أو املثبت، واملتعارف عليه، واملرغوب 

 . ف اجلامعة اليت يقدم فيه الباحث رسالته العلمية الرسالة
كذلك فإن عدد الصفحات املطلوبة جيب أن ال تقل عن احلد األدىن   

 عطي املوضوع حقه. املطلوب، والذي ي
مىت ما أكمل الباحث حتقيق أهدافه بشكل واضح  »وميكن اعتبار معيار 

 .«هى صفحات البحثخمل فذلك هو منت وغري
 : الطباعةنسيق ت -4

مراعاة األمور اآلتية ف    لذا ينبغي  ؛اآللة الكاتبة  الرسالة علىأو    يطبع البحث
 تنسيق الطباعة:
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ه بنفسه، إال أنه ميكن أن يستعني  يفضل أن يتوىل الباحث طباعة حبث .1
  خلووحينها ال بد من املراجعة الدقيقة وذلك لضمان بشخص آخر، 

 األخطاء املطبعية.  من  الطباعة
تطبيق القواعد اخلاصة ابلطباعة اليت تقرها اجلهة اليت يتم تقدمي البحث   .2

 واملتعلقة عموماً ابآليت:إليها. 
 البحث. ملنت الفرعيةالعناوين الرئيسة و  ف وحجمه اخلطنوع  ▪
 .البحث منت فوحجمه  اخلط نوع ▪
 .البحث هوامش وحواشي وحجمه فاخلط  نوع ▪
  واليمىن واليسرى لصفحات البحث. ية والسفليةاملسافات العلو  ▪

 تنسيق احلواشي واهلوامش: -5
ومنسقة بشكل جيب أن تكون حواشي البحث وهوامشه إن وجدت منظمة  

ملعلومات املوجودة ف النص أو املنت، سواًء كان  واحد، وبطريقة متيزها عن ا 
صلة ذلك من حيث الفراغات بني األسطر أو من حيث وجود اخلطوط الفا

 بينها وبني املنت. 
 : العناوينتنسيق  -6

 ىطعْ حبيث تُـ من الضروري التمييز بني العناوين املختلفة للبحث أو الرسالة 
،  ولون الطباعة الغامق حجمهين الرئيسية حقها، من انحية نوع اخلط و العناو 

 . والفرعيةوكذلك احلال ابلنسبة للعناوين الثانوية   ،أو األقل غمقاً 
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 : صفحات البحثقيم تر  نسيقت-7
 البحث على النحو التايل:  ترقيم صفحات يتم 
أ، البحث، يتم ترقيم صفحاهتا ابحلروف األجبدية    املعلومات التمهيدية ف .1

 . خل...ا ب، ج، د، هـ، و، ز 
 خل( ، ...ا 4،  3،  2،  1)العادية  م ترقيم صفحات منت البحث ابألرقام  يت .2
أو ف أعالها وف يتم وضع أرقام الصفحات أسفل منتصف الصفحة،  .3

على البحث أو اجلهة اليت  ما مل يطلب املشرف ؛ اثبت موحدمكان 
 خالف ذلك.سيتقدم إليها ببحثه 

 ( C،B،A،... )  يةجنليز يتم ترقيم صفحات املصادر واملراجع ابحلروف اإل .4
 ( III،II،I....،يتم ترقيم صفحات املالحق ابلرتقيم الروماين ) .5
 اجلداول: تنسيق -8
الباحث وخصوصًا جداول األرقام واالحصاءات؛ ال  معهاالبياانت اليت جيف

  اآليت:اجلداول وط تنسيق أهم شر ومن ينظمها ف جدول من عمله،  بد أن
اليت  جلدول والبياانت أن حيمل كل جدول عنواان لتوضيح اهلدف من ا .1

   .يتضمنها 
يفيد ف اإلشارة إىل اجلدول ف منت البحث عند   رقما متسلسالً أن حيمل   .2

   . ة النتائجمناقش 
 اجلدول ف منتصفه.  أسفل أو أعلىيكتب عنوان اجلدول  .3
 وتنسيق صفوفه وأعمدته.  تراعى الدقة ف رسم اجلدول،  .4
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تدل على موضوع  سية واألفقية على عناوينأأن تشمل األعمدة الر  .5
 اجلدول.

مباشرة بعد اإلشارة إليها ف املنت لتسهيل  توضع اجلداول كلما أمكن  .6
ح ومقارنته ابلبياانت الواردة ف  شر كينه من متابعة المهمة القارئ، ومت

 اجلدول.
أو  ميكن عند الضرورة ف حالة اجلداول الكبرية طباعتها بعرض الصفحة،   .7

 أ العنوان والرتقيم. دون اإلخالل مببدبتصغري البنط 
 واجلمع والنسب والعمليات اإلحصائية.   مراجعة األرقام واإلحصائيات  .8
 : األشكال تنسيق -9
ستخدم األشكال لتوضيح املعىن الذي يهدف إليه الباحث، كما تستخدم ت

التوضيحية اليت حيصل عليها جاهزة من اجلهات املعنية   علومات إليراد امل
 أشكاالً  يرسم أن احلاالت  بعض ف احثللب ميكن ، كمامبوضوع حبثه

 األشكال ما يلي:   تنسيق يشرتط فو  ، توضيحية
احلفاظ على املصدر الذي مت احلصول منه  الدقة ف إيراد الشكل، مع  .1

 على الشكل.
أن يتم نقد الشكل من حيث قدمه، فمثال لو حصل الباحث على  .2

 حالة تقادم  نه يورده كما هو، ولكن فإاهليكل التنظيمي ملؤسسة ما، ف
؛  نه يقوم برسم هيكل جديد إوجود ف الواقع، فانت اهليكل عما هو مابي
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را على متييز الشكل اجلاهز، وذلك الذي مت  ينبغي أن يكون القارئ قادو 
 رمسه من قبل الباحث.

األشكال ميكن أن أتيت مباشرة بعد اإلشارة إليها ف املنت، أو قد جتمع   .3
 ف املالحق ف هناية البحث.

 .سلسالً جيب أن حيمل كل شكل عنواان، ورقما مت .4
 واملراجع:  : املصادراثلثاً 

وذلك لالقتباس  ن املصادر ف حبثه، حيتاج الباحث إىل استخدام جمموعة م
مهما كان نوع البحث وطبيعة املنهج الذي اتبعه الباحث، فهو حيتاج منها، 

االت الدورايت املصادر املتمثلة ابلكتب املتخصصة مبوضوع حبثه واىل مق
   . التقارير الفنية واملراجع واملواد املطبوعة وغري املطبوعة األخرىومعلومات من  

 االقتباس من املصادر واملراجع:  ومن أهم شروط
  ألن  األخرى،  املصادر  من  النقل  ف  يسرف  فال  حيقق الباحث التوازن  أن -1

  د اجله  حجم  عن  واضحة   فكرة  يعطي  وال  البحث  يضعف  الزائد   االقتباس
 . العلمية  قيمته  من  يقلل  اقتباس  أي  من  البحث  خلو  أن  كما  بذله،  الذي

قاها من املصادر األخرى،  على الباحث أن يوثق املعلومات اليت است -2
الكتب( اليت تساعد القراء على   وذلك بذكر البياانت الببليوجرافية )نسخ

 معرفة تفاصيل كل مصدر رجع إليه.  
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)أ(  ن ذلك ممكنا، مثل مصدر اكالرجوع إىل املصدر األصلي كلما   -3
ج(، وتريد االقتباس  ب(، فإذا كنت تعد حبث)اقتبس من مصدر)

)أ(، ف هذه احلالة يفضل الرجوع إىل املصدر   ب( اليت اقتبس منهامن)
ب( ورد ضمن  تعذر ذلك، تتم اإلشارة إىل أن املصدر)  وب( نفسه، ول)

 . همسئوليتالباحث لي خي(، وبذلك أاملصدر)

 .املراجع لتزام بقواعد كتابة اال -4

 احلفاظ على أفكار املؤلف األصلي، وعدم حتريفها، أو تشويهها.  -5

عدم التحيز إىل أفكار أو معتقدات معينة، وميكنه االلتزام مببدأ احلياد، و  -6
 عند احلاجة أن يورد أفكار املؤلف األصلي، وينقدها أو حيللها أو يفندها. 

الباحث إىل ما اقتبسه، فيتم متييز  عند إضافة فقرة أو فقرات من قبل  -7
حىت ميكن للقارئ أن  ،]  [ تلك اإلضافات بوضعها بني أقواس كبرية

 . ف النص األساس مييز تدخل الباحث 

أن حيذف من الفقرة اليت يقتبسها  الباحث وأراد ف حالة النقل املباشر  -8
م أمهيتها ف حبثه، حبيث ال يضر  بعض الكلمات أو اجلمل اليت يرى عد

احلذف املعاين اليت قصدها املؤلف األصلي، وف هذه احلالة يضع الباحث  
   .وفةنقاطا أفقيا )...( حمل الكلمات أو اجلمل احملذ
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 : املصادرطرق توثيق 
هناك طرق عديدة للتوثيق، وميكن من خالل استعراض الكتب والبحوث 

ق، وغالبا  الدورايت العلمية أن نالحظ تعدد تلك الطر الرسائل و املنشورة ف 
إدارة الدورية العلمية، أو جلنة   عمادة كلية الدراسات العليا، أو ما حتدد

قة توثيق  ث املقدمة إىل مؤمتر علمي طريالبحوث املكلفة مبراجعة البحو 
نشرها ف كتاب خاص بعمادة   املصادر ضمن شروط تقدمي البحوث، ويتم

أو يتم   ،من الدورية ن عنها ف الصفحات األوىلاإلعال الدراسات العليا، أو
بتلك  لتزاماال، وف هذه احلالة يتعني نرتنتنشرها على موقع املؤمتر على اإل

ها الباحث ف التوثيق،  النظر عن الطريقة اليت يستخدماإلرشادات، وبغض 
 تزام ابستخدام طريقة موحدة ف كامل البحث.  لن عليه االإف

 مها: ،املصادر ن ميكن للباحث من خالهلما توثيقاهناك قائمت
 .قائمة ثبت احلواشي أو اهلوامش -1

 . قائمة املراجع -2
 :احلواشي أو اهلوامشتوثيق : أوالً 

هبا املعلومات اليت يضيفها الباحث ف هامش   كلمة حواشي يقصد 
 االستطراد أو التعريف مبصادر املعلومات.   إىل الصفحة، ويهدف منها 

 واشي مرجعية.  تنقسم احلواشي إىل قسمني: حواشي حمتوى، وح
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  ،هي تلك احلواشي اليت تظهر سواء أسفل الصفحةو  حواشي احملتوى: -1
 : لآليتث، وتستخدم و ف هناية البحأ ،أو ف هناية الفصل

، أو اقتبسها الباحث من مصدر معني للتعليق على فقرة معينة سواءً  -أ
 أعدها بنفسه.

 لالستطراد، وذكر تفاصيل إضافية، أو شروحات.  -ب 
 رئ إىل مصادر إضافية. إلحالة القا -ج

 ،هي تلك احلواشي اليت تظهر سواء أسفل الصفحةو  احلواشي املرجعية:-2
البياانت الببليوجرافية    هناية البحث، وتستخدم إليرادأو ف    ،أو ف هناية الفصل

 اخلاصة ابملصدر الذي اقتبس منه. 
 :اهلوامش أو  احلواشيموقع 
، ميكن للباحث أن خيتار أحدها،  مواقع شائعة لكتابة اهلوامش ثالثة هناك 

   ، وتوضيحها كالتايل: الطريقة ف كافة أجزاء البحث يلتزم بنفسشريطة أن 
(  1يتم وضع أرقام متسلسلة لكل صفحة تبدأ ابلرقم ) فحة:. أسفل الص1

ف  بني قوسني صغريين يوضع ف هناية اجلملة املقتبسة، ويقابله نفس الرقم 
خط أفقي بطول   البحث واهلوامشصل بني منت  احلاشية أسفل الصفحة، ويف

 سم تقريبا.  3
 يتم إعطاء رقم متسلسل لكل فصل من فصول البحث :. هناية الفصل2

(، ويستمر أبرقام متسلسلة متتابعة 1، مبعىن أن يبدأ ابهلامش رقم )هعلى حد
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فيكتب    ترتيب االقتباس منها.حىت هناية الفصل، ومن مث تدرج املصادر بنفس  
 مثاًل.  حواشي الفصل األول قائمة

يتم إعطاء رقم متسلسل لكافة فصول البحث، مبعىن أن   . هناية البحث:3
ويستمر أبرقام متسلسلة حىت هناية كافة فصول  (،1يبدأ ابهلامش رقم )

 البحث، ومن مث تدرج املصادر بنفس ترتيب االقتباس منها. 
 مالحظة:

ديل ف النصوص اخلاصة بنفس  طريقة األوىل ف سهولة إجراء التعمتتاز ال 
نية حذف اقتباس أو إضافة آخر، وتبعا لذلك ميكن  االصفحة، وكذلك إمك

ن  ن األخرايااص هبما، بينما تقتضي الطريقتحذف أو إضافة اهلامش اخل
 تعديل كافة األرقام. 

 : عناصر التوثيق
أن  ابلرغم من وجود عدد من املعايري الدولية اليت تنظم عملية التوثيق، إال 

العناصر األولية للمصادر واليت يطلق عليها العناصر الببليوجرافية هي نفسها 
ف ف ترتيب كتابة تلك العناصر تقدميا  تقريبا ف تلك املعايري، ويكمن االختال

 وأتخريا، وهذه العناصر هي:
 اسم املؤلف   -
 وان الكتاب عن -
 رقم الطبعة  -
 ن النشر امك -
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 اسم الناشر   -
 سنة النشر  -
 أو أرقام الصفحات اليت مت االقتباس منها.رقم الصفحة  -

 أو اهلوامش: احلواشي توثيققواعد 
 اشي أو اهلوامش:  القواعد اآلتية عند كتابة احلو  اتباع يتم 

  )اسمكتابة بياانت التوثيق اليت مت ذكرها ف عناصر التوثيق وهي:  -1
سنة  ، اسم الناشر، ن النشرامك، رقم الطبعة، عنوان الكتاب ، املؤلف

   .( رقم الصفحة أو أرقام الصفحات اليت مت االقتباس منها، نشرال

قائمة بغض ينبغي أن يتطابق رقم احلاشية ف منت البحث مع الرقم ف ال -2
 عن موقع قائمة احلواشي.النظر 

إذا كانت احلاشية تشري إىل مصدر مت االقتباس منه ألول مرة، تذكر  -3
كرار االقتباس من نفس البياانت الببليوجرافية كاملة، أما ف حال ت

سابق(، مث رقم    )مصدراملصدر، فيذكر اسم عائلة املؤلف، متبوعا بعبارة  
 ها. الصفحة اليت مت االقتباس من

ومت االقتباس  كتاب ؤلف الذي مت االقتباس منه أكثر من  إذا كان للم -4
مؤلف يتم  كل منها ألول مرة، فتكتب البياانت للمؤلف كاملة ف  

تكرر االقتباس من أي كتاب فيذكر اسم عائلة املؤلف،    االقتباس منه، فإذا
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مث  متبوعاً ابسم الكتاب الذي مت االقتباس منه، مث عبارة )مصدر سابق(،  
 رقم الصفحة اليت مت االقتباس منها. 

أن تكون الطريقة املتبعة ف التوثيق واضحة، وتتفق مع اإلرشادات اليت   -5
قسم العلمي أو الكلية اليت  يتضمنها دليل كتابة البحوث املعتمد ف ال

 . يتبعها الباحث، أو اجلهة اليت يتم تقدمي البحث إليها 

احلفاظ على نسق أو منط أن تكون متسقة على مدار البحث، مبعىن  -6
 موحد للتوثيق من بداية البحث إىل هنايته. 

من ليت متكن أي شخص أن تتضمن البياانت الببليوجرافية الكاملة ا -7
نرتنت،  صلي الذي مت االقتباس منه، مثل رابط اإلالرجوع إىل املصدر األ

 خل. ... ا  اجمللد، العدد، السنة

يتم االقتباس منه، لنقل   الرجوع دائما إىل صفحة غالف املصدر الذي  -8
 البياانت الببليوجرافية، واحلرص على أن تكون صحيحة ومطابقة.

 :املراجعو  املصادر  توثيق: اثنياً 
ثبت احلواشي مع بعض االختالف  تشبه قائمة املراجع إىل حد كبري قائمة  

 ف ترتيب املداخل كما يلي:

ه الكامل، مث  سم املؤلف، مث عنوان الكتاب بشكل االلقب،  يذكر أوالً  -1
(، مث الطبعة، بعدها مكان النشر، الناشر، سنة  وجد  ن إ)املرتجم أو احملرر  

 النشر. 
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اب، يتم كتابة اسم املؤلف األول مقلو   مؤلف وآخر مشارك:ف حالة وجود   -2
وتطبق نفس القاعدة ف حالة وجود  ،  واسم املؤلف اآلخر ابلرتتيب العادي

  ثالثة، لعمل من أتليف أكثر من ن اامؤلفني، أما ف حالة إذا ك ثالثة
 (. اسم أحد املؤلفني ويتبع بكلمة )وآخرون  فيكتب

قائمة  عائلة املؤلف، على خالف    ابسميا  يتم ترتيب قائمة املراجع هجائ -3
  يتم ترتيبها حسب االسم األول للمؤلف.  احلواشي اليت

ئمة  ف قاتكرر  ييتم كتابة املرجع مرة واحدة فقط ف قائمة املراجع، بينما   -4
 احلواشي حسب تعدد مرات االقتباس.

ف حالة املقاالت   إالال تكتب أرقام الصفحات ف قائمة املراجع،  -5
لة، بينما  املنشورة ف دورايت علمية حيث يشار إىل جممل صفحات املقا

ف قائمة ثبت احلواشي تتم اإلشارة إىل الصفحة أو الصفحات اليت مت 
 االقتباس منها فعال.  

 ئمة ثبت احلواشي.، على خالف قاأحياانً  م قائمة املراجع ال يتم ترقي -6

ف حالة وجود مرجعني ملؤلف واحد، نستعيض عن اسم املؤلف عند   -7
 فراغات(.  5سم ) 2كتابة املرجع الثاين خبط أفقي بطول 

ف حالة عدم وجود اسم الناشر أو سنة النشر، تستخدم االختصارات  -8
د م:  )، (ت: دون اتريخ د)، (د ن: دون انشر ) الدالة على ذلك مثل:

 . (ن نشرادون مك
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حالة وجود أكثر من مدينة نشر أو أكثر من انشر يتم تدوين املدينة    ف -9
 األول.ر لناشااألوىل واسم 

   خل.... ا كتور، مهندس، أستاذ عاد األلقاب مثل: د تبيتم اس -10

اللغة مث يسردها،   )كتبكأن يكتب مثاًل: املراجع  تصنيف  ميكن -11
دها، كتب احلديث مث يسردها، و.... وهكذا(، أو  كتب التفسري مث يسر 

 يؤجبدها حبسب األحرف العربية. 
مات ميكن االستفادة منها  قواعد لتوثيق املصادر واملعلو   ( عامر قنديلجي)  أورد

 و اآليت: نحعلى ال
 توثيق معلومات الكتب.  -1

 أ ـ كتاب مبؤلف واحد: 
املعلومات  البحث العلمي واستخدام مصادر ،عامر إبراهيمقنديلجي،  

 م  2007عمان، دار اليازوري،  ،التقليدية وااللكرتونية
 ب ـ كتاب مبؤلفني اثنني، أو ثالثة مؤلفني: 

بحث العلمي: عبيدات، ذوقان وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، ال
 .م 1984اليبه. عمان، دار الفكر،  مفهومه. أدواته. أس

 ـ كتاب أبكثر من ثالثة مؤلفني: جـ 
. أساليب البحث العلمي ف العلوم االجتماعية  وآخرون( )ي غرايبة، فوز 
 م 1977. عمان، اجلامعة األردنية،  واإلنسانية
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 سم انشر أو اتريخ نشر: اد ـ كتاب ال حيمل 
مبيوتر ف معاجلة البياانت مع تطبيقات  إلله. اإلحصاء والكا  عياش، عبد  أبو

 .الكويت، وكالة املطبوعات، د. ت . جغرافية
 املرتمجة: هـ ـ الكتب

درفلر، فرانك ولس فريد. كيف تعمل الشبكات، ترمجة مركز التعريب 
 . 1999وت، الدار العربية للعلوم، والرتمجة. بري 

 دد: و ـ الكتب اليت ال يوجد هلا مؤلف حم
 العنوان. الكتب اليت ال حتمل اسم مؤلف فان املدخل الرئيسي هلا يكون 

 ت. توثيق معلومات الدورايت وحبوث املؤمترا -2
 أ ـ حبوث ودراسات ف دورايت متخصصة:

نرتنت وآفاق صناعة النشر ف العامل العرِب. الصباغ، عماد عبد الوهاب. األ
 . م1999، 1،2، ع34. مج عمان()رسالة املكتبة  

 ب ـ دراسة ف جملة حتمل اتريخ عريب وآخر التيين: 
طبقة ف اهلادي، حممد حممد. الطرق اإلحصائية واملصطلحات اإلحصائية امل

،  9خدمات املعلومات واملكتبات. جملة املكتبات واملعلومات العربية، مج
 . (1989 )أكتوبرهـ   1410، ربيع األول 4ع
 ة وأسبوعية ويومية: )جمالت وصحف( فصلية وشهري دورايت  ـ جـ

سم املوضوع. املدينة،  ا. املوضوع، اللقب، مث االسم األولسم كاتب ايذكر 
 أو الصفحات. ، رقم الصفحةالتاريخ
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 د ـ وقائع املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية: 
نرتنت: دراسة  أالزيد، عبد الكرمي بن عبد الرمحن. الصحف العربية على شبكة  

ملكتبات: القاهرة  امتر العرِب احلادي عشر للمعلومات و وصفية حتليلية. املؤ 
 . 17/8/2000ـ  12

 :ةتوثيق معلومات املراجع والرسائل اجلامعي -3
الزهريي، طالل. مصادر معلومات الرسائل اجلامعية العراقية ف العلوم 
الكيماوية وأثر احلصار العلمي فيها: دراسة حتليلية )رسالة ماجستري(. بغداد،  

 . 1996علومات/اجلامعة املستنصرية، ات واملقسم املكتب

 : توثيق مصادر املعلومات املطبوعة األخرى -4
 (:أ ـ قوانني )مطبوعات حكومية

. الوقائع  1971( لسنة 7مجهورية العراق. تعديل قانون العقوابت رقم )
 .2، الفقرة 4. املادة 1989كانون األول   21،  71العراقية. ع

 ب ـ الكتب املقدسة:
 . 17ورة املائدة. آية  كرمي. سالقرآن ال

 جـ ـ التقارير: 
،  صنعاء . التقرير السنوي.مركز الدراسات االسرتاتيجية، اجلمهورية اليمنية 

2010 . 
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 د ـ املقابالت الشخصية:
جامعة  . عميد كلية اللغة العربية /احملموديسرحان حممد مقابلة مع الدكتور 

 . م2014/ 17/10،  صنعاء.  القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
 ـ الرسائل الشخصية:هـ 

 اللقب، االسم األول. عنوان الرسالة. اليوم والشهر. السنة.

 ملسموعة واملرئية واملصغرات.توثيق مصادر املعلومات ا -5
 : أ ـ الصور

 صور. 5، م2008، وزارة السياحة، صنعاء)صورة(.  اجلامع الكبري 
 : ب ـ الشرائح 

 شرحية.  12، م2000، ءصنعا)شرائح(. وزارة اإلعالم،  تعزصور من  
 : جـ ـ التسجيالت الصوتية

،  م2009،  صنعاء.  حيي احلليلي( / تالوة  تسجيالت صوتيةالقرآن الكرمي )  
 كاسيت.   30

 :د ـ تسجيالت الفيديو
 ( القائم ابلفيلم. املدينة، السنة، رقم الفيديو دسك. فيديو  تسجيلسم الفيلم )ا

 هـ ـ اخلرائط: 
وضعها حسني عبد هللا الذماري.   /طبيعية( خريطة خريطة اليمن الطبيعية ) 

  ، 1982، صنعاء، وزارة الرتبية والتعليم، 250.000: 1مقياس الرسم 
99X 69  .سم 
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 االلكرتونية.توثيق مصادر املعلومات  -6
 : أ ـ األقراص املمغنطة

(. علي فوده. جدة،  ملفات مقروءة آلياتعليم لغة الربجمة بيسك ابللغة العربية )
 قرص ممغنط.  1،  1986العرِب ألجهزة الكومبيوتر،  البيسك 

 ب ـ مرجع وكتاب مقدس على القرص املكتنز  
طبوعات، مع إضافة  الببليوغرافية اليت تذكر ف حالة املتذكر نفس املعلومات 

( مث عدد CD-ROMطبيعة الوعاء الذي نقل املعلومات بني قوسني )
 األقراص ف النهاية. 

 : مي على اخلط املباشرجـ ـ دورية ومطبوع حكو 
سم  اسم الدورية،  ايذكر اسم املؤلف، سواء كان فرد أو هيئة، عنوان الوثيقة،   

املطلوبة، كما هو احلال ف  نية ابملعلومة، مث التفاصيل األخرى اجلهة املع
نرتنت، عنوان املوقع  املصادر املطبوعة، مث اتريخ استخراج املعلومة من اإل

 علومة.الكامل املأخوذ منة امل
 د ـ معلومات عن طريق الربيد االلكرتوين:

خ استالمها.  يذكر اسم الشخص الذي أرسل املعلومة، وعنوان املعلومة، واتري 
ان الربيدي للشخص املرسل حفاظا عليه من وهنا ال يفضل ذكر العنو 

املراسالت غري املرغوبة. وابستطاعة الباحث عرضه على املشرف أو جلنة  
 دت. املناقشة، إن وج
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 :: املالحقرابعاً 
والذي  ، ف هناية البحث جزء املالحقحتتاج عدد من البحوث إىل إضافة 

منت   يذكرها فت والواثئق اليت ال حيتاج الباحث أن خيصص لبعض املعلوما
 البحث، أو ف أي جزء منه، ويشتمل على أمور شىت مثل ما أييت:

اسية، حيث أهنا تعكس  املراسالت اليت قام هبا الباحث واليت تعترب أس .أ
 أدلة واثئقية على جهد الباحث.

 . بحوثنيحملكمني، أو على املسواء تلك اليت وزعها على ااانت، االستب .ب 
 مناذج من القوانني واألنظمة ذات العالقة ابلنصوص الواردة ف البحث.  .ج
 مناذج الستمارات أو واثئق مستخدمة لدى اجلهة املعنية ابلبحث. .د
الباحث ضرورة ف تقدميها لغرض تعزيز املعلومات أية وثيقة أخرى يرى  .ه

 الواردة ف حبثه ودراسته. 
ري ربط كافة الواثئق اليت تضاف ف  ا إىل أنه من الضرو وجتدر اإلشارة هن

املالحق ابملعلومات املوجودة ف منت البحث، ويستحسن أن يشار إليها،  
 .مثاًل( وهكذا 3كأن يقول الباحث )انظر امللحق رقم 

 
 زيزي الطالب عزيزيت الطالبة:ع

ر  مجعها ف الوحدة الثانية، واكتبا تقريقوما ابلعودة إىل الرسائل اجلامعية اليت مت  
عنها حول مدى التزام كل ابحث ف رسالته بكتابة تقرير البحث ف ضوء ما 

 درستما ف هذه الوحدة. 

 نشاط
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 الوحدة أن يكون قادراً على أن:  دراسةيتوقع من الدارس بعد 

اف
هد

أ
 

حدة
الو

 

 . واصطالحاً  لغة املخطوطة يعرف (1

 .التحقيق وموضوعه معىن يبني (2

 .واملخطوطات  الرتاث  كتب  حتقيق أمهية يبني (3

 .التحقيق قبل فعله الباحث على ما يذكر (4

 .احملقق صفات  يعدد (5

 .املخطوطات  حتقيق قواعد يسرد (6

 .التحقيق خطوات  يشرح (7

 .للمخطوطة ابلنسبة البحث خطة خطوات إعداد يذكر (8

 .ابلنسبة للمخطوطات  إجراءات كتابة تقرير البحث حيوض (9

 . ما خمطوطة لتحقيق علمية رسالة عن تقريراً  يكتب (10
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خطة البحث ف حتقيق
املخطوطة

خطة البحث ف حتقيق
املخطوطة

لنسبة كتابة تقرير البحث اب
للمخطوطات

لنسبة كتابة تقرير البحث اب
للمخطوطات
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 :املخطوطة تعريف

  أو  كتب   أي خيط  خط الفعل من مشتقة خطوطة لغة أبهنا كلمةتعرف امل
 .هجائية  حبروف اللفظ صور

 وتعرف اصطالحاً أبهنا: 
 
 
 
 

  خمطوطة  أبهنا خمطوطة أي عن اليد خبط منقولة نسخة كل  عن نقول وهكذا
 األصلية.  النسخة عصر بعد النسخ أو النقل مت  لو حىت مثلها

 أبهنا  األصل  عن  املنقولة  النسخة  عن  قولن  فكما  النسخ  على  التصوير  وينطبق
  عنها   النسخة  عن  او   املخطوطة  عن  املصورة  النسخة  عن  نقول  كذلك   خمطوطة

 خمطوطة.  أبهنا
 التحقيق:معىن 

  فيه  والبحث صحته من التأكد  أو الشيء إحكام يعرف التحقيق ف اللغة: 
ى  منه عل  حتققه: صار، وهو مأخوذ من "حق األمر حقيقته إىل للوصول

 وحتقق عنده اخلرب:صح ".  ،يقني

 منهجية حتقيق املخطوطات

 مسح أو العربية ابللغة يده خبط لفاملؤ كتبها اليت األصلية النسخة
 أخرى نسخ ف ذلك بعد الوراقون نسخه ما أو أقرها أو بكتابتها

 األصل. غري أخرى نسخ عن أو األصل عن منقولة
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  بِنَـَبإٍ  فَاِسق   َجاءَُكمْ  ِإنْ   آَمُنوا الَِّذينَ  اَيأَيُـَّها ﴿ :تعاىل  قوله عليه يصدق ما وهذا 
  سورة (﴾ 6) اَنِدِمنيَ  فـََعْلُتمْ  َما َعَلى فـَُتْصِبُحوا جِبََهاَلةٍ  قـَْوًما ُتِصيُبوا َأنْ  فـَتَـبَـيـَُّنوا

 .  6 اآلية احلجرات 
  سواء   اخلرب   صحة  من  التحقق  تعين  الكرمية   اآلية  ف  جاءت   اليت  بينوا( )ت  وكلمة
 . شفوية رواية  أو  مكتوابً  كان

 لتحقيق: د ابيقص املعاصر حوف االصطال
 
 

 :    كما عرف أيضاً أبنه
 
 
 
  

 التحقيق: موضوع 
هو املخطوطات العربية القدمية، على اختالف علومها وفنوهنا، وهي اليت 

عرِب، وهدفه الوصول إىل الكتاب احملقق، وهو الكتاب الذي  تشكل تراثنا ال
ن إىل صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكو 

 ها مؤلفه. كالصورة اليت تر 

 نصها، وصحة مصدُرها، حيث من للنصوص، العلمي الفحص
 .واترخيها وصفاهتا، وإنشاؤها،

 ف العلمي يقالتحق من كمةحم صحيحة أسس على الكتاب إخراج
 والتحريف، التصحيف من وحتريره إليه، ونسبته مؤلفه، واسم عنوانه،
 .والزايدة والنقص، واخلطأ،
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 أمهية حتقيق كتب الرتاث واملخطوطات:
ولكن االستفادة    ،لقد ترك العرب واملسلمون ترااث من أجل العلوم أصالة وعرقا

ن هذه العلوم البد أن تقرتن بتحقيق علمي مبا فيه حتقيق للواقع االجتماعي  م
ات التارخيية فضال عن والسياسي والديين الذي كان سائدا ف فرتة من الفرت 

تصحيح جوانب علمية أخرى مبا فيها اللغة اليت كتبت ودونت فيها تلك 
 املخطوطات.

 ت ف اآليت: وتكمن أمهية حتقيق املخطوطا
 موروث  هو الذي العلم حيوي ألنه موروث؛ وأفضل أهم ملخطوطا أن (1

 والسلف اخللف بني صلة الصاحل، فاملخطوط وموروث السلف األنبياء؛
 .وعلومهم واترخيهم  ولغتهم دينهم ف

  أصول  من مأخوذة هي إمنا  الساحة اليوم ف املطبوعة  الكتب أصل (2
 .خمطوطة

 املخطوطات من الكثري لك هنا ألن املخطوطات؛ بعلم العناية من البد (3
  بعضها   بقي  وقد  النور  إىل  واخلروج  للطباعة  اآلن  إىل  جتد الطريق  مل  العامل  ف

  انلت  أو الغرق أو كاحلرق  الطبيعية الظروف بسبب منها  الكثري وضاع
  أن   أو  وغريها،  دينية  أو  سياسية  لظروف  وكذلك   احلرب،  أو نوع  الرمة  منها

 بغداد  مكتبة  مثل  وذلك   عي أبمهيتها الو   لقلة  أو   والنهب،  للسلب  تتعرض
 . التتار عليها قضى اليت
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  أعطيت علمية شهادة من وكم العلوم، كبقية  ابالهتمام جدير علم أنه (4
  األستاذية   كراسي  الغرب   ف  وأسست  منه.بعض    أو  خمطوط  حتقيق  مقابل

 العاملية.   احلضارة  وأثره على  اإلسالمي  العرِب  الرتاث   لدراسة  اجلامعات   ف
 مل الكتب ومقدمات  وتنظيمهم العرب  الناسخني فن تظهر وطات املخط (5

 املسلمني. عن إال تعرف
  النحوية   القواعد  طبيقوت  مراجعة  ف  والتصحيح  ابلتحقيق  املخطوط  خدمة (6

  مبادة  ومعرفة علماً  يكتسب احملقق أن  كما   واإلمالئية والرتقيم، والصرفية
 املخطوط.

 ما قبل التحقيق:
اإلشارة   رومما جتد ،تتطلب جهدا ووقتا من احملقق ،ةإن التحقيق عملية شاق

أن يشرع ف   لإليه أن هناك أمورا جيب أن أيخذها احملقق بعني االعتبار قب
ومن هذه األمور ما   ،حقيق؛ حىت ال يذهب عمله هباء وبدون أدىن فائدة الت

 يلي:
ركة  واختيار ما فيه نفع وأكثر أتثرياً ف ح  ،أحوج إليه اليوم نما حنتقدمي  .1

 . وأتجيل ما حنن حباجة إليه غداً  ،احلاضر

  بوصف األول  ،أو املتأخر زمنيا ،تقدمي األقدم ف التاريخ على القدمي .2
أو   ،والثاين مصدر للثالث وهكذا ف كل مادة علمية ،مصدرا للثاين

 معرفية.

 ف موضوعه.  نقدايً  وفكراً  ، وتنويراً  ، اإلقدام على ما ميثل أصالةً  .3
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  ، وموضوعيةٍ   بصدقٍ   ،وتوصيفه   ،وحتليله  ، ورصده  ، هاختيار ما ميكن اختيار  .4
 ف الرأي.  وشجاعةٍ  ،وحيادٍ 

  متناول   ف   يصبح  كتاابً   ونشره  املخطوط  لتحقيق  احملقق  دفعت  اليت  العوامل .5
 والباحثني.  الدارسني

  إعادة هو أم األوىل، للمرة وينشر حيقق املخطوط كان  إذا فيما  اإلشارة .6
 األسباب ذكر من بد ال كان  ونشره، حتقيقه فإذا سبق ونشر؟ حتقيق

 اثنية.  نشره إلعادة احملقق دعت اليت العلمية

 صفات احملقق:
 من تتطلب اليت العلمية ثالبح مناهج من كغريها  املخطوطات  حتقيق إن

  خمطوطاته   حتقيق  على  تساعده  اليت  الصفات   من  يتصف مبجموعة  أن  الباحث
 :الصفات  هذه ومن

 أمهيته. وإدراك لفكريوا العلمي الرتاث  بقيمة اإلحساس (1
 به.   صلته وتوثيق املخطوط عموماً  ابلرتاث  والتعلق احلب (2
  دراك وإ مصطلحاهتا وفهم املخطوطات  بتحقيق والتمرس اخلربة (3

 إشكالياهتا. 
 . حتقيقه املراد الكتاب  مبوضوع أن يكون متخصصاً  (4
 والتزوير. التحريف وعدم النص نقل ف العلمية األمانة (5
 . األانةو  والصرب اجلهد بذل (6
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 علوم وعلومها، وخاصة  ومفرداهتا  وأساليبها العربية  ابللغة الواسع اإلملام (7
 والرتقيم. وعلوم اإلمالء النحو واإلعراب 

 غري  ف أخرى علوماً  ميتلك  املعرفة، دقيق املالحظة،  قيقد يكون أن (8
 التحقيق. على ذلك  يساعده كي  املخطوط، موضوع

 قواعد حتقيق املخطوطات:
 خطوطات قواعد ينبغي مراعاهتا ومنها: لتحقيق امل

 صحة املخطوطات والواثئق. .1

  سيما  ، المصنفات التحقيق وأدلة املخطوطات اطالع احملقق على  .2
  بعمله  البدء قبل يطلع أن  فعليه عليا دراسات  قق طالب احملإذا كان 
 املخطوطات  حتقيق كيفية  وتعلمه تدله اليت املؤلفات  على وحتقيقه

 . اجملال هذا ف املتبعة العلمية دوالقواع واألساليب

  جتارهبم،  من لالستفادة السابقني احملققني أعمال  على االطالع .3
 مانع وال توضيحه. سبق كما  التحقيق عملية ف العلمية وأساليبهم

  اخلربة   بذوي  –  اضطر  إذا  –  يستعني  أن  احملقق  واجب  من  بل  مطلقاً،
 إىل حتتاج اليت أو  الغامضة، األمور بعض عن فيسأل واالختصاص، 

   إليها. يصل أن احملقق يستطع ومل تفسري أو توضيح 
 القدمية.معرفة األايم والشهور ومصطلحاهتا العربية  .4

 لميا هبدف الوصول إىل احلقيقة.نقد األصول نقدا ع .5
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وهل هذا التاريخ يتالءم مع اللغة اليت   ،التدقيق ف اتريخ كتابة الوثيقة .6
 خدمت بني سطورها.كتبت فيها واملفردات اليت است

كان ابلفعل قد عاش التأكد من كاتب الوثيقة أو املخطوط فيما إذا   .7
 ف فرتة كتابة الوثيقة أو املخطوط

ورق ونوع احلرب املستخدم ولونه واخلط الذي التأكد وفحص نوع ال .8
 خط ف الوثيقة. 

  ،دراسة األختام والتواقيع ف حال وجودها على الوثيقة أو املستندات  .9
 ذاهتا. ها مع أختام وتواقيع أخرى عرفت ف الفرتة التارخيية ومقارنت

ارنة الوثيقة أو املخطوط املنسوخ مبخطوط آخر للمؤلف نفسه  مق .10
 كن أخرى خبطه نفسه أو خبط سواه. قد يوجد ف أما 

  فهارس وهي –كثرية  وهي– الفهارس إىل احملقق عودة  ضرورة .11
 من والفائدة العامة.  املكتبات  ف املوجودة وللكتب للمخطوطات 

 بتحقيقه.   يقوم  الذي  املخطوط  من  أخرى  نسخة  احملقق  جيد  قد  ذلك 
 خطوات التحقيق:

 احل املنهجية اآلتية: تشمل عملية التحقيق اإلجراءات واملر     
 املرحلة األوىل: مجع نسخ املخطوط وترتيبها. 

 املرحلة الثانية: املقابلة. 

 املرحلة الثالثة: التوثيق والتخريج.
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 يتم بياهنا على النحو اآليت:وس
 النسخ وترتيبها:  مجعاملرحلة األوىل: 

 ويقوم الباحث ف اجلمع والرتتيب ابإلجراءات اآلتية:  
قد تكون منتشرة   يريد حتقيقها واليت  اليت  ةخطوطاملعلى نسخ  التعرف  أواًل:  

 اآليت: ف مكتبات العامل، ووسيلته إىل ذلك 
حبصر  اهتمتمن املراجع اليت فة فهارس املخطوطات املختل مراجعة  -أ

 وتصنيف املخطوطات. 
  الواحد، للكتاب  نسخة  من أكثر وجود من والتأكد العلم أهل سؤال -ب 

.  املعلومات  منها مُجعت  اليت واملصادر قامهاوأر  النسخ مواضع وتقييد
  مجع ف الباحث  تساعد اجلامعات  ف البحث ومراكز املكتبات  وبعض
 وجودها. أماكن على وداللته النسخ

 اليت هتتم بتصوير أو جتميع املخطوطات.  املشهورة املراكز مراسلة -ج
 ملحوظات هامة:

  واألقرب  اترخيا، األقدم خيتار  أن  الباحث  فعلى كثرياً   النسخ عدد  كان   إذا •
  رمبا   الناسخ  نسخة؛ أن  من  أكثر  على  احلصول  من  وتكمن الفائدة.  له  وصواًل 

  كلتا   من نفسها الكلمة  طتسق وقلما سهوا، الكلمات بعض منه سقطت
 .  األوىل من سقط ما  تتمم األخرى فالنسخة النسختني،
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  اسم  امال،ك  )العنوان  النسخ  بياانت   مجيع  أخذ  من  البد  مجع النسخ   أثناء •
 وعدد  تتماثل،  املؤلفني أمساء بعض ألن وفاته  وسنة كامال  املؤلف

  (.املخطوط ورقم جمموع، ضمن كانت  إذا السيما الصفحات 
 عن البحث من عزيز، فالبد أيضاً  وهذا املؤلف خبط املخطوط نكا  إذا •

 مرة،   من  أكثر  الكتاب   يكتب  املؤلفني  بعض  ألن  تعضدها؛  أخرى  نسخة
  نسخ  واملؤلف  متقدم، وقت ف كتبها   اليت النسخة لىع حصلتَ  فرمبا

 األنفس  هي األخرية النسخة ابلتايل عليه، يزيد مرة كل  ف مرات، كتابه
 .  ت زايدا فيها ألن

 .للمخطوطات  ابلنسبة مثني شيء فهذا األم النسخة إال لديه يتوفر مل وإذا
   ترتيب النسخ:اثنياً: 

 مراتب النسخ على النحو اآليت:وتكون 
 حسن النسخ نسخة كَتبها املؤلف خبطه، فهذه األم. أ -أ

 نسخة قرأها املصنِ ف، أو قُرئت عليه، وأثبت خبطه أهنا قرئت عليه. -ب 
املؤلف، وتفُضل اليت عليها مساعات  على علماء نسخة كتبْت ف عصر   -ج

 إن وجدت.
نسخ أخرى كتبت بعد عصر املؤلف، وف هذه النسخ يفضل األقدم  -د

تبها عامل، أو قرئت على عامل، وقد تُقدَّم نسخة على املتأخر، واليت ك
، وأقل  متأخرة على أقدم منها العتبارات أخرى )كوهنا أكثر ضبطاً 
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اليت ال اتريخ عليها، فال بد من حتديد اترخيها  ...(، أما النسخ حتريفاً 
 اعتمادا على خطها، ونوعية ورقها وحربها. 

نسخة واحدة، ما دام   أن ينشر كتاب ما عن وعلى أي حال، فال جيوز أبداً 
 له نسخ أخرى معروفة؛ لئال يعوزه التحقيق العلمي والضبط.

   حتقيق النص:اثلثاً:  
ا كما وضعه مؤلفه، أو هو أقرب إىل حغاية التحقيق: تقدمي املخطوط صحيو 

ما وضعه مؤلفه، دون شرحه، ومعىن ذلك أن اجلهود اليت تبذل ف كل خمطوط 
 اي اآلتية: جيب أن تتناول البحث ف الزوا

 حتقيق عنوان الكتاب: -1
من العنوان؛ إما لفْقد الورقة األوىل منها، أو    تكون خاليةفبعُض املخطوطات  

لداٍع من دواعي التزييف أو اجلهل،   ،خالفته الواقعالنطماس العنوان، أو مل
وال بد ف هذه األحوال من الرجوع إىل طائفة من كتب الرتاجم والتصنيف،  

بن الندمي، و"كشف الظنون" حلاجي خليفة، و"معجم كـ"الفهرست" ال
معرفة أسلوب  ت احلََموي، وغريها، ويساعد ف ذلك أيضاً األدابء" لياقو 

  التصنيف. املؤلف وطريقته ف
 حتقيق اسم املؤلف ونسبة الكتاب إليه:  -2

ال بد من التأكد من صحة ما يوضع على غالف املخطوطة من معلومات؛ 
غري صاحبه، وقد يطمس اسم املؤلف، أو ميحى، أو  فقد ينسب كتاب إىل 
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التحريف، فالنصريُّ قد يصحف ابلبصري، واحلسُن يعرتيه التصحيف و 
ار... إخل، كلُّ ذلك يوجب علينا أن نراجع فهارس  ابحلسني، واخلراُز ابخلز 

املكتبات، وكتب املؤلفات، وكتب الرتاجم واملتشابه، وكتب التصحيف  
 يقة املؤلف، ونستوثق من نسبة الكتاب إليه. والتحريف؛ لنقف على حق 

 :حتقيق منت الكتاب -3
  كما وضعه مؤلفه كمًّا وكيفا بقدر  ومعناه: أن يؤدى الكتاب أداء صادقاً 

، وإمنا هو أمانة األداء اليت تقتضيها  أو تصحيحاً   اإلمكان، فليس املنت حتسيناً 
عصره وبيئته،  أمانة التاريخ؛ فإن منت الكتاب حكم على املؤلف، وحكم على  

رب من التصرف عدوان وهي اعتبارات اترخيية هلا حرمتها، كما أن ذلك الض
 على حق املؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيري. 

 تحقيق املنت، منها:لهناك مقدمات رئيسة و 
فإن القراءة اخلاطئة ال تنتج إال خطأ، وبعض  التمرس بقراءة النسخة: -أ

طويل، وخربة مديدة، وال سيما تلك املخطوطات  الكتاابت حيتاج إىل مراس
دلسي أو مغرِب، حيث وتنقط القاف بنقطة واحدة من اليت كتبت بقلم أن

ط املشرقي ال يقل عنه غرابة من بعض الوجوه؛  فوقها )ف(، على أن اخل 
فاهلمزة الواقعة ف آخر الكلمة بعد األلف، قد ال ترسم البتة، وهكذا، فتلتبس  

مة )ما(، و)مساء( ابلفعل )مسا(، وقد تعوض ابملدة فوق  كلمة )ماء( بكل 
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)مآ( و)مسآ(، وهناك حروف تلتبس حبروف أخرى؛ لتقارب رمسها    األلف حنو
 وط: كالدال والالم، والغني والفاء.ف بعض اخلط

وقد ختتلف كتابة األرقام ف بعض املخطوطات القدمية عما هي عليه اليوم،  
ت لبعض الكلمات أو العبارات جندها ف هذا وإن هناك رموزا واختصارا

،  ( حدثناوتعين ) (ان وثنا) يما ف كتب احلديث: املخطوطات القدمية، وال س
 (. أخربان) وأبنا( وتعينأان وأران )

  وأدىن صوره أن يقرأ احملقق املخطوطة املرة  التمرس أبسلوب املؤلف:  -ب
خصائصه ولوازمه،   تلو املرة، حىت خيرب االجتاه األسلوِب للمؤلف، ويتعرف

ٍر مستطاع من كتب املؤلف؛  وأعلى صور التمرس أن يرجع احملقق إىل أكرب قد
 لفاظه. ليزداد خربًة أبسلوبه، ويتمكن من عباراته وأ

حىت ميكن احملقِ ق أن يفهم  اإلملام ابملوضوع الذي يعاجله الكتاب: -ج
أ فيحاول النص فهما سليما، جينبه الوقوع ف اخلطأ حني يظن الصواب خط

إصالحه؛ أي: حياول إفساد الصواب، ويتم ذلك بدراسة بعض الكتب اليت  
 تعال املوضوع نفسه أو قريبا منه. 

 :وميكن تصنيفها على الوجه اآليت العلمية الالزمة:االستعانة ابملراجع  -د
 كتب املؤلف نفسه خمطوطها ومطبوعها.   -1
روح، واملختصرات، الكتب اليت هلا عالقة مباشرة ابلكتاب، كالش  -2

 والتهذيبات. 
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 الكتب اليت اعتمدْت ف أتليفها اعتمادا كبريا على الكتاب.  -3
 الكتب اليت استقى منها املؤلف.  -4
صحة النص، ونستوثق  راجع اللغوية، وهي القياس األول الذي نسرب به  امل  -ـ5

 به من صحة قراءتنا له. 
 وفنه.  املراجع العلمية اخلاصة بكل كتاب حسب موضعه -6

 رابعاً: نسخ املخطوطة وترقيمها: 
 اآليل. ابحلاسب  أو ابليد  كان   سواء احملقق بيد املخطوطة كتابة  عملية وهي

 أن األمانة تبها بيده وإمنا يكتبها ابحلاسب اآليل، ومنوالباحث اليوم ال يك 
  وأوهام أخطاء على سيمر احملقق ألن  عنه، ينسخها ملن ذلك  يوكل ال

  فرمبا   الطابع  أما  الكتاب   ف  كلمة  كل  عن  مسئول  فهو   ليها،إ  يشري  وتصويبات 
   . وأثبتها وجهها غري على كلمة  قرأ
، ولعل من أكثر األمور أمهية ف يتم النسخ عن النسخة األم املعتمدة أصالً و 

 : ة ما يلينسخ املخطوط
العناية بضبط النص ابلشكل، وال سيما اآلايت القرآنية، واألحاديث   (1

، واألعالم املشتبهة، ويلتزم ابلشكل ف املواضع اليت الشريفة، والشعر
 ه إىل التباس املعىن أو انغالقه. كيؤدي فيها تر 
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  ف  تكتب نقطة أهم لذلك  احلديثة، اإلمالء قواعد وفق املخطوطة نسخ (2
 اإلمالء قواعد وفق النص  )كتبت : الباحث ف حتقيق املخطوطةعمل 

 . احلاشية ف الكلمة ههذ إىل تشري ال  أنك  منها ويفهم. احلديثة(
أثرا كبريا ف وضوح النص   إمهال، فلها  غري  من  بدقة  الرتقيم  عالمات   وضع (3

 وترتيبه 
 .التحقيق أثناء ش للتعليقات الرتكيز على ترك احلواشي واهلوام (4
  / ظ1/   وجه الورقة األوىل(،)وتعين    / و1/   األصل  املخطوط  ورقة  رقم  ذكر (5

 .  وتعين )ظهرها(
  كما   ترسم أو)......(  فراغا مكاهنا يرتك ةمقروء غري كلمة  وردت  إذا (6

 . بعد فيما لتعوض هي
 املقابلة: املرحلة الثانية: 

 : ما يلي مراعاة احملقق ف مرحلة مقابلة النسخ على
وهي اليت خبط املؤلف، أو قرئت عليه، أو قرأها، أو اعتماد النسخة األم   (1

خرى ف قوبلت على نسخته، ف منت الكتاب، وذكر خمالفات النسخ األ
 احلاشية. 

أن يرمز لنسخ املخطوطة املختلفة برموز معينة، يشري إليها عند مقابلة   (2
اهلامش، وال ينبغي  النسخ، حيث يثبت اختالفاهتا مع نسخة األصل ف 

اشي بفروقات ضئيلة، واختالفات يسرية، ال يتوقف عليها أي  إثقال احلو 
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رف املضارعة  معىن، وال يتحصل منها أي فائدة، كاختالف النسخ حب
 .تفعل( وما شابه ذلك  -)يفعل 

حيسن أن يعلل احملقق ما يذهب إىل ترجيحه من عبارات وألفاظ ختالف   (3
 األصول،  احتاج النص إىل زايدة ليست ف ما عليه نسخة األصل، وإذا

  [. معقوفني] حاصرتنيفعليه أن جيعلها بني 
  دراسة  بعد ،صحيح أنه ما يرجح املنت ف يثبت الرواايت  اختالف عند (4

 .اهلامش ف واخلطأ واحملرف املصحف وجيعل ،رواية لكل احملقق
 فتضا األم النسخة ف ال توجد النسخ من نسخة ف زايدة وجود عند (5

 احلاشية.  ف ذلك  إىل ويشار األم النسخة إىل الزايدة
  ويعارض   املصادر  تلك   إىل  يرجع  املؤلف  ذكرها  مصادر  من  نقال  وجد  إذا (6

 .اهلامش ف الفروق ويدون ،املعتمد ابألصل  لةاملنقو  النصوص
 مصدره إىل فيه نص كل  رد املخطوط األصل مصادر إىل اهتدى إذا (7

 . يقهوتوث النص  صحة  إىل لالطمئنان
 ذلك  يضع  أن  على  املنت  ف  سقطت  حرف أو كلمة  إضافة  للمحقق  جيوز (8

 [.. ]معقوفني بني
 بعض إىل ألصلا نسخ ف احملقق يتعرض قد النسخ عملية  كما أنه بعد

  ما  سالمة من يتأكد املقابلة  ففي حيذف أو يضيف أن حيتاج أو األخطاء
 .  كلمة  لمةك   ويقابله كتبه  ما وإىل األصل النسخة إىل فيعود نقله
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  أشياء  يفوته قد أنه إال بنفسه املقابلة هبذه يقوم احملققني بعض مالحظة:
  املساعد، لقارئا إىل هو كتبه  ما فيعطي آخر بشخص يستعني أن فاألفضل

  قد  كان  فإذا النص،  قراءة على أقدر ألنه  األصل النسخة ف يتابع  واحملقق
 .املقابلة ف استدركه شيء فاته

 : ثة: مرحلة التوثيق والتخريج الثالاملرحلة 
  أصحاهبا،  إىل ونسبتها املنقولة،  النصوص  سالمة من ويقصد هبا التأكد 

 . ابملبهم والتعريف يلزم، ما  وضبط عنها، أخذت  اليت املصادر إىل واإلحالة
 :وخترج اآليت توثق أن جيب اليت األمور أهم ومن

 .القرآنية اآلايت  (1
 .الشريفة األحاديث (2
 . ةاملأثور  األقوال (3
 .الشعر (4
 . املقتبسة النصوص (5
 .واألمثال احلكم (6
 . ابألعالم التعريف (7
 .والقبائل  واألماكن ابلبلدان التعريف (8
 . الغريبة األلفاظ شرح (9

 الرموز.املصطلحات و  (10
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 . يشكل  ما ضبط (11
 :كاآليت  وتفصيلها

 :الكرمية القرآنية  اآلايت توثيق (1
 :كاآليت  معها التعامل ويكون 
 . الشريف املصحف من تثبت -أ

 .مزهرين قوسني نيب توضع -ب 
 .ابلشكل تضبط -ج
املصحف، ويستعان اآلن ابملصحف اإللكرتوين  ف عليه هي كما  ترسم -د

احملقق أخطاء الطباعة،  امللتـزم خلط املصحف، وهي خدمة سهلة تقي 
وأشهرها )مصحف املدينة املنورة( الصادر عن جممع امللك فهد لطباعة 

 املصحف الشريف.
  ف أو قوسني بني حمصورا اآلية ورقم ورةالس  اسم املنت ف بعدها يذكر -ه

 .اهلامش
 حمصورا   بعدها  اآلية  رقم  بذكر  يكتفى  املنت  ف  مذكورا  السورة  اسم  كان  إذا -و

 .قوسني بني
 املصحف، من املنت ف اخلطأ يصحح اآلايت  ف خطأ أي وقوع عند -ز

  بعض   ف  كثرية  األخطاء  كانت  إذا  أما.  اهلامش  ف  اخلطأ  وجه  إىل  ويشار
  منهج  ف الدراسة ف واحدة مرة ذلك  إىل ويشار  تصحح هنافإ النسخ

 .التحقيق
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  أخرى  بقراءة األلفاظ بعض ترد ألهنا القراءات  موضوع إىل التنبه جيب -ح
 . اللغة وكتب التفسري كتب  ف  والسيما حفص قراءة غري

 : الشريفة األحاديث توثيق (2
 :الشريفة على النحو اآليت األحاديث مع التعامل ويكون

وهو األحسن متييزاً هلا عن النقوالت   «  »أو  ) (    عاديني  قوسني  نيب  حتصر -أ
 . الدراسة ف هذا إىل ويشاراألخرى، 

 .ابلشكل تضبط -ب 
 .السنن مث أوال الصحاح املعتربة احلديث بكت  من اهلامش ف خترج -ج
  لو  هللا وحبذا رسول قال بعد أو احلديث هناية بعد اهلامش رقم يوضع -د

 .مستقل سطر ف احلديث أفرد
 .احلكم ويوثق الصحاح ف يكن مل إن اهلامش ف عليه حيكم -ه
 إىل اإلشارة مع اهلامش ف ذلك  على ينبه الرواية ف اختالف وقع إذا -و

   األخرى بالكت رواية
 : تنبيــهان
  اإلفادة   ميكن  اليت  اإللكرتونية   املوسوعات   من  ال يكون   احلديث  ختريج ▪

  للكتب الرجوع من بد فال احلديث موطن إىل اإلرشاد ف منها
 األصلية.
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  تعرض  أن سفال أب ف احلديث علم لدى الباحث  يكن مل إذا ▪
 وكذلك  احلديث، ف املختصني على عليها احلكم بعد األحاديث

 .القراءات 
 :  املأثورة توثيق األقوال (3
  ومل  التابعني أو  عنهم هللا  رضي  الصحابة عن مأثورة أقواال املؤلف  أورد إذا

 قوسني  بني  القول  وجيعل  الكتب،  من  وخيرجها  قائلها  يذكر  احملقق  فإن  يسمها
 . نص أنه على

 : توثيق األشعار (4
 :اآليت النحو على األشعار مع التعامل ويكون

 ابلشكل. تضبط -أ
 اهلامش. ف يتمم فقط عجزه أو  البيت صدر  ورد إذا -ب 
  إذا وكذا  املنت ف العجز مكان  نقاطاً  يضع أبس أن فال  الصدر ورد  إذا -ج

.  كذا  البيت ومتام البيت، قائل إىل اهلامش ف ويشري . فقط العجز ورد
 . كذا  ص  ديوانه )  (  انظر

 .سبق كما  املؤلف ينسبها  مل إن  قائليها إىل األشعار تنسب -د
 ديوان للشاعر كان  إذا الطالب وحياسب -أوال الشاعر ديوان من رجخت -ه

 الديوان ف مذكور غري كان  وإذا أخرى، كتب  من وخرجه منه خيرجه ومل
 األخرى املصادر من البيت خيرج مث ف ديوانه، يُذكر مل: اهلامش ف ليقا

  ذلك  من اإلكثار عدم أو أكثر، وجيب مصدرين
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 لفالن   نسب:  يقول  كتاب   من  أكثر  ف  شاعر  من  ألكثر  البيت  نسب  إذا -و
 . كذا  كتاب   ف لفالن ونسب كذا،  كتاب   ف

   إطالة غري من الغريبة األلفاظ تشرح -ز
 احملقق وعلى سطر، ف يفرده وال الكالم مع شعرال يدرج النساخ بعض -ح

 والعجز  الصدر  بني  ويفصل  ،:  الشاعر  قال  بعد  مستقل  سطر  ف  جيعله  أن
 .متوسطا وجيعله مبسافة،

 :املقتبسة النصوص توثيق (5
 :اآليت النحو على املقتبسةالنصوص  مع التعامل ويكون

  تنصيص   عالميت  بني  حيصر  معني  مصدر  من  حرفيا   مقتبسا  النص   كان  إذا -أ
 .نفسه املصدر من اهلامش ف وخيرج" " 

 كتب  من  خيرج  املصدر  معلوم  وغري  القائل  معلوم  املقتبس   النص  كان  إذا -ب 
 نفسه الفن ف املختصة املصادر ومن التأليف، أهل من كان  إذا القائل

 . التأليف أهل غري من كان  إذا
 ملصدرا اسم يذكر تصرف غري من ابلنص منقوال املنقول النص كان  إذا -ج

 .والصفحة اجلزء رقم مع اهلامش ف
  ف إليه ويشار هنايته ف هامش يوضع بتصرف منقوال النص كان  إذا أما -د

 : . ينظر املصدر اسم قبل ويكتب اهلامش
 اإللكرتونية املوسوعات  ف العبارة نص يدخل مفقودا الكتاب  كان  إذا -ه

  ، )قيل بـ  رةالعبا سبقت إذا  كذا.  منها  خيرجها  أخرى كتب  ف جيدها فرمبا
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 النص  لقائل  يصل  فقد  نفسها  ابلطريقة  يبحث(  أحدهم  قال  بعضهم،  قال
 مل: قولي جيد؛ مل وإذا .نفسه للكتاب  بعدها يرجع أن والبد ومصدره،

 .أجد
 :  واحلكم األمثال توثيق (6

 . موجزة بعبارة معناه يفسر أن  سوال أباألمثال،  كتب  من وخترج
 : توثيق األعالم (7
 : اآليت النحو على ألعالما مع التعامل ويكون 
 األعالم  والسيما اإلطالة وعدم ابالختصار الرتمجة  تتسم أن جيب -أ

 . املشهورة
  أن  سوال أب . وفاته وسنة  ماات ونسبه العلم اسم على االقتصار يفضل -ب 

 كاملفسر.  هبا  اشتهر  صفة يذكر
 . األقدم  تقدمي  مع  املختصة  املصادر  من   ثالثة  أو  مصدرين   على   اإلحالة  جيب  - ج
 .العلم اسم فيه  يرد موضع أول ف الرتمجة ذكر على االقتصار جيب -د
 بعض  إىل  ذلك   ف  ويرجع   األنساب،  وكذا  املشكلة،  األمساء  ضبط  جيب -ه

  من وليحذر للزبيدي، العروس واتج  للسمعاين، ب كاألنسا  الكتب
 .اإللكرتونية املوسوعات  ضبط على االقتصار

  بنسبته   بكنيته، واثلثة   وأخرى   الصريح،  ابمسه  مرة  العلم  اسم  ذكر  حال  ف -و
  صفحته  إىل يشار أن واألفضل ترمجته،  سبقت وقد فالن أنه إىل يشار

 . األخرية صورته على يثبت عندما البحث طبع  بعد هذا ويكون
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  تفيدك   فقد  ترمجة  على   له  أقف  مل:  تقول  ترمجة  له  ليس  علم  ذكر  حال  ف -ز
 .آخر ابحث أو  املناقشة جلنة

   تنبيه:
 الكتاب: ف علم كل  منهجان لرتمجة  يوجد
أو   مشهوراً  كانأ سواء الكتاب  ف مير علم لكل يرتجم من هناك ▪

 .مغموراً 
 .  فقط املغمورة ابألمساء يعر ف من وهناك ▪

 :والقبائل واألماكن لدانتوثيق الب (8
 :اآليت النحو على البلدان واألماكن والقبائل مع التعامل ويكون

 معروف.   غري  املكان  كان  إذا  سطرين  عن  تزيد  ال  خمتصرة  الرتمجة  تكون  أن - أ
 .  هبا يعرف ال ومصر كبغداد  املشهورة البلدان -ب 
 البلدان كمعجم  البلدان مصادر من مصدر الباحث على حييل -ج

 . وياحلم لياقوت 
 : الغريبة توثيق األلفاظ (9

 :اآليت النحو على األلفاظ الغريبة مع التعامل ويكون
 هبا.  التعريف جيب غريبة ألفاظ النص ف وردت  إذا -أ

 . وغريه العرب  كلسان  اللغوية املعاجم من خترجيهايتم  -ب 
 كتاب   انظر لفالن نسب القول هذا: مثال للقائل ويشري اللفظة يشرح -ج

 .كذا
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 :والرموز املصطلحاتتوثيق  (10
  والكتب  والفقه والنحو القراءات  كتب   ف ترد اليت وذلك كاملصطلحات 

 :يتاآل النحو على املصطلحات والرموز مع التعامل العلمية، ويكون
 للجرجاين، كالتعريفات   مظاهنا من سطرين عن ال يزيد  مبا  هبا  يعرف  أن -أ

 . التعريف  كتب  من  وغريمها  مطلوب،  ألمحد  البالغية  املصطلحات   ومعجم
 إىل ال يضطر القارئ حىت موضعها ف تفسر أن جيب املصطلحات  -ب 

 . تفسريه  لريى أوله  أو الكتاب  آخر ف مصطلح لكل الرجوع
  ابب   ف  املؤلف  استخدمها  اليت  والرموز  صطلحات امل  يضع  أن  وللمحقق -ج

 فمن العلم هلذا إمنا ابملؤلف  خاصة وليست كثرية  كانت  إذا أما الدراسة،
   .الكتاب  هناية  ف تفهرس أن املمكن

  ابب  ف وتوضع به  اخلاصة املصطلحات  بعض خيتصر أن للمحقق -د
 اتالعالم كبعض  التحقيق ف املستخدمة واملصطلحات  الرموز الدراسة

 الكتب. بعض امساء  اختصار أو
 :املُْشِكَلة الكلمات ضبط وتوثيق (11

 حتتمل اليت املصطلحات  وبعض البلدان، وأمساء ونسبهم، األعالم كأمساء
تكون   أن إال النص ف  الواردة ابلكتب وجه، وكذلك التعريف من ثرأك

 واملفقود، املخطوط ويذكر حمققه إىل ويشري منها املطبوع  مشهورة، وتبيني
  هو  ملا خالف أو جديد رأي فيها كان  إذا املؤلف أقوال على وأيضا التعليق

  الف خت آراء له تكون أو عليها اعتمد حججا تؤيد أو تناقش كأن  معروف،
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 فاحملقق رصينة  بطريقة النص وتقو م أبدلته احلق تبني  واجلماعة السنة أهل
 .هذا ف كالقاضي

 :للمخطوطة ابلنسبة البحث خطوات إعداد خطة
  خمطوطة )دراسة  ف حبثه خطة لعرض طالب الدراسات العليا يتقدم عندما

 : اآلتية اخلطوات  وفق السري فعليه ما(
 .  ناسبامل ( الكتاب ) العنوان اختيار  .1
  يعرف إليها التوصل يستطع مل اليت حىت مواطنها ومعرفة النسخ مجع .2

 جلبها.  ف يسعى أنه  ويذكر مكاهنا، مواصفاهتا، حجمها،
عليها وفق خطوات إعداد خطة البحث اليت مت  سيسري اليت ةاخلط وضع .3

 دراستها سابقاً. 
  وبعض  املؤلف، تشمل تقريبا صفحات  مخس ف موجزة دراسة  كتابة .4

 املخطوط، ويفهرس ومنهجه، العلمية، قيمته: الكتاب  وتشمل ه،شيوخ
 .مصادره أهم ويبني

 تالصفحا الثالث  إما وذلك ( املخطوطة) النسخة من صور ارفاق .5
 واألخرية األوىل الصفحة يرفق أو األوىل،

 من فيه ما وعرف املخطوط قد قرأ الباحث يكون أن البد هذا وقبل .6
  وبقدر .  الدراسة  يستحق  وأنه  املخطوط  ية أبمه  اجمللس  أعضاء  ليقنع  جديد؛

 . اجمللس  ف  املوافقة  يضمن  ما   بقدر  التقرير  لفكرة  أنضج  الطالب  يكون  ما
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 ملخطوطات:كتابة تقرير البحث ف ا
 حيوي تقرير البحث ف حتقيق املخطوطات على اآليت: 

 املقدمة: وتشمل ما يلي:  -1
وتوظيفه خلدمة   ،مدخل ف ضرورة حبث الرتاث ودراسته دراسة علمية .1

 احلاضر واملستقبل.

 أسباب اختيار الكتاب املعني دون سواه من الكتب املخطوطة. .2

 عرض للخطة اليت انتظم العمل حبسبها.  .3

 موجزة عن املنهج املتبع ف الدراسة.  حملة .4

 إشارة إىل أبرز املصادر اليت استند إليها.  .5

 اإلطار النظري للدراسة: -2
 الباب األول: الدراسة 

 ويتوزع على مباحث:   ،حياته وآاثره ومكانته العلمية   : املؤلفاألول:    الفصل
  ، رتههوش ، ولقبه ، وكنيته ،املبحث األول: ف حياته ونشأته وفيه يذكر )امسه

 ووفاته(  ، واطرافا من حياته ،ومولده
  ، وتالميذه  ،وأساتذته  ، املبحث الثاين: ف مكوانت ثقافته ويذكر فيه )رحالته

ورأي العلماء   ،ومكانته ،وجهوده ،قة واملخطوطة املفقودةوكتبه وآاثره احملق
 وأثره فيمن جاء بعده(  ،فيه

 ويتوزع على مباحث:: ف الكتاب  الثاين: الفصل 
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 حث األول: ف املادة العلمية للكتاب وحماوره. املب
 ،املبحث الثاين: ف مصادر الكتاب وأشهر الكتب اليت ألفت ف موضوعه

وقيمة الكتاب العلمية ابملوازنة مع   ،جديد ف اببهوما جاء به الكتاب من 
 غريه من الكتب اليت صنفت ف موضوعه.

اجتاهه الفكري ويتوزع ف منهجية الكتاب ومذهب صاحبه و الفصل الثالث:  
 على مباحث أيضا.

 واجتاهاته. منها ما خيص مصنفه ف عرض مادته وأفكاره 
 ومنها ما خيص أسلوب الكاتب ولغته. 

مؤلف الكتاب من االجتاهات واملدارس العلمية   ف موقفرابع: الفصل ال
أو   ،اليت اختصت ابملوضوع الذي بىن عليه الكتاب كأن يكون ف )النحو

 أو البالغة( ،أو األدب  ،الصرف
 وخيتص بوصف املخطوطات املعتمدة ف التحقيق.الفصل اخلامس:  

اءات لتحقيق واإلجر ويتعلق أببعاد املنهج الذي اتبعه ف ا الفصل السادس: 
املنهجية والعلمية اليت سلكها والفهارس اليت صنعها واألسس العلمية اليت  

ه تقسيم املخطوطة األصل استند إليها ف وضع هذه الفهارس وكيف مت ل
وترقيمها والبد من ذكر الرتقيم الذي سلكه كرتقيم اآلايت، واألحاديث،  

له بدقة من نقطة ذي جيب استعماواألشعار، واألعالم، أو الرتقيم اللغوي ال
 وفاصلة وشرطة ..اخل  
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 الباب الثاين: يبدأ ابلكتاب حمققا. 
 اخلامتة: -3

لمخطوط يتناول فيه ابختصار وتركيز  البد للباحث من عمل ملخص هنائي ل
 ما يلي:

 ما متخض عنه عمله سواء ف الدراسة أو التحقيق.  -1
 .ما القضااي العلمية اليت أاثرها النص احملقق  -2

 اليت أفرزها الباحث عرب دراسته. ما القضااي  -3

 ما الفوائد العلمية املتوخاة من وراء حتقيق الكتاب. -4

 الدراسة:  مصادر -4
على فرق: فمنهم من يفرز مصادر الدراسة عن مصادر   اختلف الباحثون 

التحقيق، ومنهم من يذكر املصادر ف هناية العمل جمتمعه، ومنهم من يعتمد  
ء ابملصنفني ف ترتيب قائمة املصادر، ومنهم من يعرضها  أسلوب االبتدا

 انطالقا من أمساء الكتب.

   :العلمية الفهارس -5
 فهارس  عادة  تضم  وهي  الدراسة،  آخر  ف  فهارس  يضع  أن  احملقق  على  ينبغي

 لآلايت واألحاديث، الرتاجم،  املخطوط، وفهارس ف املتناولة للموضوعات 
 مصادر القواف، األماكن، والطوائف، األممو  والقبائل اجلماعات  األعالم،
   املالحق، ....  الدراسة،
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 مالحق الدراسة: -6
  خرائط  وهي راسة،الد آخر ف التوضيحية  اخلرائط وحيبذ للباحث وضع

 املخطوط كان  اليت أو  األحداث،  فيها جرت  اليت واملناطق  للبلدان،
 ملؤلف. ا وترحال حل جمال كانت  اليت للمناطق خريطة  أو موضوعها،

 للمخطوط األوىل الصفحات  من صور نشر الباحث على كما حيرص
 املخطوط عن فكرة والدارس القارئ تعطي حبيث األخرية، والصفحات 

 وأسلوبه.  وشكله وحروفه لغته ف األصلي
 

 عزيزي الطالب عزيزيت الطالبة:
تضمن  قوما ابلعودة إىل رسالة علمية لتحقيق خمطوطة ما، واكتبا تقريراً عنها ي

 اآليت:
 اسم املخطوطة. .1
 مؤلف املخطوطة. .2
 اسم احملقق للمخطوطة. .3
 وجماهلا. موضوع املخطوطة  .4
 زمن املخطوطة. .5
 طوات التحقيق.التزام احملقق للمخطوطة خب .6
 أبرز جوانب القصور لدى احملقق ف التحقيق للمخطوطة.  .7

 نشاط
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 صورة خمطوطة 
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